
J;POBAPCIJKA МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа, ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Правил забудови М. Бровар ... 

Відповідно до Законів України "Про планування і забудову тер.,торіА", 
"Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", з метою 
забезпечення ефективної реалізації Генерального плану розвитку м. Бровар •• , 
раціонального використання території, створення повноцінного життєвого 
середовищ&, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем 
міста Бровари, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, 
урахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час 
проведення містобудівної діяльності, керуючись пунктом 42 статті 26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні ", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань розвитку благоустрою територій, земельних 
відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Правила забудови м. Бровари згідно з додатком. 

2. Виконавчому комітету Броварської міської ради: 

2.1. Забезпечити розроблення плану зонування території м. Бровари, 
Rере~бачити розробленНJI та затвердження У складі містоб~~івноі документації 
lJJIаИIВ зонування окремих функціональних теРИТОР1И з визна~енНJlМ 
ДОПУСТИмих видів забудови та іншого використання земельних дШJIНОк, 
l'ран.fЧНИХ параметрів і режимів (обмежень) забудови. 

2.2. Розробити та подати на затвердженНJI Броварської міської ради 
IІоР.tативно-правові акти, що випливають з Правил забудови м. Бровари. 

2.з. прив. бvДоВИ У відповідність до Правил забудови 
1t.G ести РlшенНJI з питань за ,J' 

РОвари. 

3. PilЦ •• • оо ради рішення ВlІконавчого комітету 
G ення БроваРСЬКОІ МІСЬК01 , . . . . 
Роааре .. . . стобvдівної дuшьносТl ДІЮТЬ В чаСТИНІ, що 

І.КОІ МІСЬКОЇ ради З питань МІ ,J' . . 
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не суперечить Правилам забудови м. Бровари , затвердженим пунктом 1 цього 

ріРІеННJI. 

Пане рішення набирає чинності з 1 жовтня 2006 року. 
4.~ 

5 контроль за виконанням цього рішення покnасти на постійну комісію з 
. таНЬ розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 

рll .... • • Р ВВ . 
будіВНltUтва та ІнвестиЦlИ та заСТУПНИКІВ МІСЬКОГО голови уденко .. t 

возняка С.М. 

Міський голов 
В.О. Антоненко 
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-~"(,'''УШfИК MicII"oro rоnови 

Шtt'WIІ,"ИК IОРИДИЧНИМ відділом 

IJИКОIІУlоча обов'язки начanьника 
~u,·w,,,,,им відділом -
'·UJJОШJИЯ спеціапіст 

I·OJIOUQ постіЙllоі Ісомісіі 3 питань 
1'0:JUlI'I'ICY та блаГОУСТРОIО територій, 
:JuмuJIыlхx віДJlОСИН , архітектури, 
будіuництва та іІІвестицій 
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Додаток 

до рішення Броварської міської 
ратІ 

від ес J" » вересня 2006р. N 
/{J'- Дf-QГ 

ПраВllла заБУДОВl1 1\1. Бровар .. 

Розділ 1. загалы�її ПОЛОЖІШІІВ ПраВllЛ заБУДОВl1 ~I. Бровар .. 

1.1. Мета, завдаllllВ 

1.1.1. Правила забудови м. Бровари (далі - Правила) - це нормативно
правовий акт, яюіМ встаНОВЛIОЄГЬСЯ порядок планування, заБУДОВІ! та іншого 
використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх 
допустимих умов і обмежень забудови та іншого використання територій і 
окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування. 

Основними завданнями Правил є встановлення: 

- порядку !Шанування, забудови та іншого використання територій і окрем}ІХ 
земельних ДUIJIНOK; 

_ основних вимог та обмежень щодо забудови та іншого використання 
територій; 

_ порядку отримання дозволу на будівництво об'єктів містобудування, 
вихідних даних на Lх проектуваННJI; 

_ порядку розроблеШfJl, DогоджеШfJl, експертиз}, і затвердження проектної 

документації; 

_ основних вимог щодо виконання будівельних робіт, приrlНJПТЯ в 
ексnлyатaцiJо закінчених будівництвом об'єктів; 

_ проектування та будівництва приватних житлових будинків садибного 

типу, лінійних споруд; 

_ реконструкції та капітального ремонту об'єктів, переrшанування жилих 
квартир та нежилих приміщень; 

. СDОРVД ДJIJI обслуговування населення; 
- РОЗМ1ЩеННJI тимчасових J' 

. DОРVД ДJIJI об'єктів зовнішньої реклами; 
- РОЗМ1ЩеННJI ТlwчасовИХ с J' 



- Вlfрішення іНШІІХ ПIIТ8НЬ містобудівної діяльності відповідно до 
закОllодавства. 

1.1.2: Г~~OBIIOIO метОIО запрОВадЖення ПравlfЛ є забезпечеШIЯ ефеКТlfвноі 
реалlзm~1І Генерального ману м. БроваРIf, раціонального ВIІКОРIlСТання 
теРI~ОРIЙ, створення ПОВІІОЦЇШІОГО та безпеЧIІОГО для здоров'я середовищ&, 
ВИРІшення aPX�tektypho-містобудівНІIХ завдань по комплексній забудові 
міста Бровари, стимулювання інвесrJtційної діяльносrі ФіЗIIЧНIL'( та 
'ОРliдИ:Н~ осіб, урахування законних державних, громадських та npиваТllllХ 
інтереСІВ ПІД час проведення містобудіВНОі діяльності. 

1.1.3. Правила розроблено згідно з Конституцією України, цllвілыIJмM 
кодексом Украіни, Господарським кодексом Украіни, ЗемеЛЬНIІМ кодексом 
України, Законом України "Про основи містобудування", Законом України 
"Про архітектурну діяльність", Законом Украіни "Про планування та 
забудову територій", Законом України "Про місцеве самоврядування в 
УІ\-раїні", Законом Украіни "Про охорону культурної спадщини", З8І\-ОНОМ 
Украіни "Про інвестиційну діяльність", Законом України "Про 
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за 
правопорушення у сфері містобудування", іншими законами УкраїНІІ, актами 
Президента УкраіЮl, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 
Украіни, рішенням Київської обласної ради від 19.06.2003 року Н!! 96-08-
ХХІУ «Правила забудови територіі Київської області», відповідниМl1 
рішеннями Броварської міської ради. 

1.1.4. ПравШlа прийняті Броварською ~Ііською радою (далі - радою) B.!I~ёL~ 
наданих ЇЙ повноважень і є обов'язковими для. викон~ на Tep~rтopll ~ICТ~ 
Бровари суб' єктами містобудування при ЗД1йснеlDll ІОВПf МlстоБУДIВНОI 

діяльності. 

1.1.5. Особи, які порушують вимоги Правил, Hecyrь відповідальність згідно з 
законодавством УкраінИ. 

1.1. Терміни 

1.2.1. у Правилах терміни вживаються у такому значенні: 
. обладнане місце для СТОJПOOІ автотранспорту, 

автостовнка - СП~Цlально . о з П авlШDпr дорожнього руху, які 
позначене дорОЖНІМи знак~ ЗГ:НіСТР~ Украіни від 10.10.2001 N 1306, 
затверджені постановою Ка lНету жу В тому числі тимчасову; 
має тверде покритrя, може маТИ огоро , 

кий задум щодо ПРОСТОРОВОі, nланувальноі, 
архітектурне рішеввв . - ~~opcь ..іпnп..огО вигляду і інтер'єрів об'єкта 
Ф . оо аюз8ЦU ЗОВuU&М- ". 'оо 
УІОщіонanьНОl орг , та iнmoгo забезпечення "ого реВЛ1З8Цl1, 

архітеJCТypИ, а також інженерного 

2 



ВII~одеIllIЙ в архітеКТУРllіli чаСТlIJlі проекту ІІа всіх стадіях проеКТУВDІІІІЯ і 
за(IIІКСОDаIШЙ в завершеllОМУ будіВШIЦТВОМ об'єкті; 

п~хітек-rrрIIо-плоIIув~лы�еe ЗОВДОІІІІВ - докумеllТ, ЯКІІЙ міСТІІТЬ КОМІШекс 
Мlcn:оБУДIDIfIІХ ~a OPXIT~КТYPIIIIX ОІІМОГ і осоБЛIIВШ< умов проеКТУВОІІІІЯ і 
б~ДlВlшu:rва .?б єкта apXIT~КТYPII, що ВIIІШIІDDlОТЬ З положеllЬ затверджеllОЇ 
М.lстоGrДIВНОI .ДOКYMeнтaЦlї, місцеВIІХ праВІІЛ забудови населеНIІХ ПУНlстів, 
НІДІІ?НІДН .. Х РІшень РUДИ і НІlконаЧUI'U комі п:ту Броварськuї міської PUДJl 
(ДОЛІ - ВИКОІІКОМУ~, ВКЛlочаlО'l11 ВІІМОГІІ і УМОВІІ ЩОДО ОХОРОНИ пам'яток історії 
та КУЛI.тури, ДОВІ~ІЛЛЯ, заКОШlllХ прав і інтересів громадян та 10РJlДІІЧНІІХ осіб 

при розташуваllНl об'єкта архітеКТУРIІ 110 конкретніІі земельній діЛЯllці; 

блаКllТllа ЛЇІІЇВ заБУДОВІ. -_ визначеІІа в містобудівній ДОКУМСlrrації ліllія, 
яка оGмежус максимальну ВІІСОТУ забудови відносно поверхні земельної 
діляIlК .... 

6)'діВIIIIЦТВО - 1І0ве будіВIІIІЦТВО, реКОIІСТР),lщія, реставр:щш, к:mітш1ыllіі 
ремонт, технічне переоснащеНIІЯ підпр"'смств; 

будова - сукупність будівель і споруд (об'єктів) основного і допоміЖIІОГО 
в ... робничого або цивільного прюна'lеIIllЯ, будівництво яких здіRСIIІОєrься, як 
правило, за rдиною проеКТНО-I(ОIIIТОРИСНОIО документацією у обсязі, ЯКlІ'і 
визначеllИЙ зведеним кошторисом або зведенням BJ.rrpaT; 

BIIXЇДIIЇ ДВІІЇ ІІа npoeКТYBOIIIIB - архітектурно-планувальне завдання (долі -
АЛЗ), завдвння на проектуваllllЯ , теХllічні УМОВІоI (далі - ТУ) ЩОДО 
іюtсенерного забезпечення об' скта проектування; 

МОСІІІІК або КОРllстува'l зеl\lслы�оіi ділИ.IКII - особ&, яка в установлсному 
ЗDlСОНОДавством порядку отримаJlа державншї акт на право. власності або 
державний акт на право постійног~ користування земельною .д1ЛJlн.кою та M~ 
1ІРаво ВОlI0ді'I'И, користуватись І РОЗr10РJ1ДЖDТИ~Ь !lею. ВІДповІДНО до 11 
цільового призначення із дотримаlllUlМ обов ЯЗКІВ 1. набyrrям прав, 
ВСТDllовлених законодавством з MeтOIO господаРIОВання на НІЙ; 

. . переКРllТJ'ЯМ остаllllЬОГО поверху і покрівлеlО будівлі; 
ГОРІІще - ПРОСТІР МІЖ 

Раво ПJlаСllОСТЇ а60 постійного KopIICТYBallll. 
дерисаВllllП ап ІІа n ·посвідчує право власності або 
земcnы�оIоo JtinBllKOIO - ДOICYMellТ, ЩО ". 

. земеJlItIІОIО діJIЯНКОIО 10РИДІІЧНОІО ЧJ.І (1,1311'111010 
ПОСТIЙIlОГО IсористуваНlUl ПОРЯДІСУ тв оформлеlПdi ЗD (~OPMOIO, 
осоБОIО 11ОДDl1иА В YCТDIIOBJleJlOMY оо 

, М" і УlсраlШI' затверджеНОIО Кабінетом 1ІІ1СТР в , 
. 1111.1 рОДIf про надання земельної діляllКИ у 

дозвіл ІІа будіВllUЦТВО - plwe б діВIІІЩТDа ЗD встановленим ціЛЬОВІ ІМ 
BJlaclliCТh чи ICOP~CТYBDlIН:~ дJI'lіоIl~Iы�мM BIIКOPIICТDННJIМ або pi111eHНJI рОДl1 
l1РИЗIІD'1еннnм та ЦШЬОВJ.lм Сl'УIIКЦ 

З 



про надання дозволу ІІа будіВШlцrво влаСШIКУ ЧІІ кор"стувачу земельної 
ДIЛЯНКIІ за встановлеНIІМ цільовим фуllкціоналыІІІ� ВIІКОрIІСТWIНЯМ; 

110ЗВЇJJ ІІа ВІІКОІІ~ІІІІИ будівeJJы�llхx робіт - докумеlП, що засвідчує право 
заБУДОRНИК~ та ПШРJJJ1НIІ.ка на ВIІКОНання будівельних робіт, підКЛІочення 
об'скrа БУДІвницrва до ІllЖенеРIІИХ мереж та споруд, Вllдачу ордерів на 
про~едення зеМf'ЯНИХ робіт, ЯКІІЙ надається відділом державного 
aPXltektypho-БУДlвеJlЬНОГО коwrpоnю; 

експеРТІІЗО .~lіСТОбудіВ~IОі IlOКYl\lellTOQii - перевірка матеріалів містобудівної 
документаЦII, Яlса ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ в поряДКУ, встановленому Кабінетом 
MillicтpiB УкраїIІИ; 

Жlше ПРllміщеllllИ - приміщеННJI, яке належlПЬ до Жlrrлового комплексу 
(будинку), що відноситься до жиrлового фонду і є складОВОJO кваРТИРl1 як 
самостійного об'єкта цивільно-правових відносин; 

заМОВllllК - IОридична ЧИ фізична осоБІ, яка самостійно або за дорученням 
інвестора (власника об'єкта нерухомості) розміщує замовлення і укладає 
ДОГОВОрИ на виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних 
робіт по споруджеНlПO будинків і споруд прокладанню інженерних мереж, 
здає об'єкт (будову) в експлуатаЦЇJО та виконує інші функції відповідно до 

законодавства; 

забудовнuк - осоБІ, па отримала право на забудову териrорії, будівmщтво 
об'єкта та виконує функції замовника; 

земелЬІІа ДЇJJBHKa - частина земної поверхні з установленими межами, 
певним місцем розташування, з визначеними щодо неі правами; 

ЗОВllішнв реКЛОl\tа - це рекламІ, ~o розміщуєгься на Т1IМча~ових.~ 
стаціонарних спеціальних KOHCТPYКЦJJlX, ро~ованих на ВIДКрИТUІ 
місцевості, а також на зовнішніх поверхнях буДlIНК1В, c~opy~; на елементах 
вуличного обл8ДН8ННJI, над проїжджою частиною вулиць 1 дорІГ; 

З М'вткв встановJПOВані навколо паМ'JIТКII: охоронна зонІ, 
оно ОХОРОНО па - фту 

забvДоВи, зона охороноro ландша ,зона охорони 
зона регулювання J' діє спеціальюdi режим іх 
археологічного культурного шару. в межах яких 
використання; 

• •• сvvvrпrість прmrrlJЧЮIХ дій ГPOMDДJIН, Юр1WІЧНИХ 
lовеетuціilпа ДІВЛЬUІCТL. - ~: ... !._- ·й сфері містобудування; 
осіб і держави щодо ревлJЗВЦU lнвестИЦ1 У 

• . ійноі ДЇJIJIЬHocтi, які прdмаJOТЬ рішеННJI про 
IHBecтopl1 - суб'єкти 1НВеСТИЦ anyчених майнових та інтелектуальних 
ВJ(JJВДення власних, позичков~ з стування, забезпечує його фінансування 
цінностей у будівницrво об'ЄІС1"а 1НВе 
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і розпоряджається BКJJaдellllMII іllвеcnщіяr.ш на свіП розсуд з метОIО 
одержашUl ПРllбyrку (доходу) або соціального ефекту; 

icтopl111111lii ареал - частина теРlпорії М. Бровар .. , ЩО зберегла стаРОВIШIШП 
ВІІГ~ЯД! розташування та ФОРМУ заБУДОВIІ, Тllпові ДnЯ пеВНILХ культур або 
пеРІОДІВ РОЗВІПКУ; 

~~llіг"лы�uіі pellOllT 6)·дiВJIi - КОМlиlСКС будівCJlЬНИХ робіт, IІОВ'язаних з 
ВlДновлен~ям a~o покрашенням експлуатаціііних показНlІків будівель і 
споруд, I~ зar.II~ОIО або відновленням неСУЧIІХ або огороджувалЬНIІХ 
ІСОНСТРУКЦІЙ та Інженерного обладнанНJI без зміНIІ будівеЛЬНIІХ габарітов 
об' єкта та його texhiko-еКОllомічнJ.1Х показників· , 

КОllсерваців- комплекс будівельних робіт, призначеНIІХ дnя зберігання 
об' єкта , на JlКOMY припинено або не ведется будівництво ІІа визначениП 
час,ЩО ВЮІІОЧ8lОТЬ тимчасові та постійно діючі за.хіСТllі або конструктіВІІі 
заходи, Яlсі зnпобігшarь Пого руПllУВШllUО ; 

користувач зеltlcJIы�оіi ділИНКl1 - юридична або фізична особо, ЯК0, якщо 
інше не передбачено законом або договором, має використовувати земельну 
ділянку відповідно до її цільового призначенНJI із дотриманНJIМ обов'язків і 
набyгrям прав, встановлених законодавством, з метою господаРІОВання на 

ній, спорудження ЖИJIИХ будинків, виробюіЧИХ та інших будівель і споруд; 

ліцеllЗіи ІІа проваджеllUИ будівельної діиJJы�ості-- документ державного 
зразка , який засвідчує право суб' єкта господаРСЬКОі діяльності на 
проведення певних видів будівельноі діяльності ( вишукувanьнї,npоектні, 
будівельно-монтажні роботи) протягом визначеного сроку за умови 

дотримання державних норм, стандартів і правил ; 

ltlaJJa архітекryриа форма (далі:- МАФ) функціо~~ы�огоo ~~llзначеIIIIИ 
(ДJlR здіііСllеllUИ иідОрUЄМllllЦЬКОI чи г:сподаРСЬКОI ДIВЛЬН~С'1I) - неВeJlика 
споруда ІШощею забудови до ЗО м, яка ВJlКОНУєrься 13 пол~гшених 
конструкцій і встановnюєrься тимчасово без улaurryв8ННJI фундar.lеНТIВ; 

• роа фораlа декораТИВllо-теXlIOJlогічиого ПРИЗl18чеппи -
мала архпекry "1'0 зводиться під час благоустрою теРlпоріі ДJUI 
невелика споруд&, ~ б . lіних 
організації міського середовища та забезпече~ нео XlДНИX експпуат~. . 

. имог (лввки, фокrвшl, СВІПШЬники, парапenl, П1ДП1рlU 
характеристик І в ) .. 
стінки, альтанки, БIОВети, біотуапети, тумби, тощо " 

• . б іГаННЯ автомобільНОГО автотранспортного засобу 
I\lаШИIIО-Мlсце - МІсце з ер ЦЬОГО приміщеннях, гаражах, на 
у спеціально пристосованих ДJIJI 
М8ЙДанчиках, стояшсах, паркіНГВХ; 

s 



I\licтo~yдiB~18 діилы�ість - це цілесnpимована діяльність державllllХ органів, 
оргаНІВ Mlc~eBOГO саМОВРJlдуваIlНЯ, підпрIlЄМСТВ, установ, ОРГВllізацin, 
ГРОМадJlН, об (",Днань громадин по створеННIО та піДТРJlмаННIО повноцінного 
ЖlПТС~О~О сереД~ВIІЩа, Jlка ВКЛlочає прогнозуванНJI РОЗВІПКУ населеНJlХ 
ПУНКТІВ І теРИТОРІП, плануваннв, забудову та інше ВIІКОРlfстання теРIПОРin, 
просктування, будіВНJlЦТВО об'спів містобудування, споруджсння інш. ІХ 
об'єктів, peKOHcтpyкuilO історичних населеНIL"( пунктів ПРIf збереженні 
тpaдllцiAH~ro характеру сереДОВIfЩа, реставраціlО та реабілітацію об'єктів 
культурної спадщини, створеНIІИ ilDКeHepHoї та транспортної інфраструктури; 

I\ІістоБУДЇОl18 ДОКУl\ІСІІТ8ціи - затверджені в установленому поридку текстові 
та графічні матеріали, икими реГУЛЮIОТЬСЯ планування, забудова та інше 
ВИІ'nристаННJI територій: генеральний план розвитку м. БроваРJl, летальні 
плани територій, проекти розподілу теРІпоріП, галузеві схеми, плани 
зонуваННJI, інша містобудівна документація, ЩО розроБЛJlЄТЬСЯ за рішенням 
ради; 

I\Іїсто6удівне 06rpYНТYB8HHR - текстові 'ra графічні ма-геріwш, 
розроБЛJIIОТЬСJl з метою обrpунтування Mic~ розташуваННJI обєктіа 
обгрунтоваННJI внесення змін до містобудівної документації; 

. 
JlКІ 

або 

I\lїстобудівнuй кадастр- система даних про належність територій до 
відповідних функціональних зон,ЇХ сучасне та перспепивне призначення 

нежllЛС прuміщення - приміщенНJI, яке належить до житлового 
(нежитлового) КОМІШексу, але не відноситься до XGплового фонду і є 
самостійним об'єктом цивільно-правових відносин; 

нове будівництво - будШ~о основних або допомDкних будівль та 
б · ІШексlВ' із ЗВД8НИМl1 технико-еКОНОМИЧЮI1.I1І пок8ЗЮIК&l.Ш та споруд а о 1х КОМ , 

призначеннями , ві споруджУЮТЬСJI за єдиним проепом в першу та наСТУПНІ 
них ДJIJI цього об' єп8Х, нових майданчиках або на 

черги, на визначе " " 
територіях, звільнених ВІД ІСНУЮЧИХ БУД1ВЛЬ , 

• б динок, споруда жиrлово-цивільного, комунального, 
об'єкт архпектури - ~ , 
промислового та іншого призначеННR, 

.. будинок або споруда з підсобними та 
об'єкт будіВllицтва - окремии будівЛDIИ та спорудами (комплекс 
обслуговYlОЧИМИ прибудинк?ВИМИ во реконструкцію ЯКИХ розроБЛЯЄТЬСJl 
будівель і споруд), на БУД1~НШ:-е~1М кошторисним розрахунком вартості 
окремий проект будівництва З,I зве нконання будівельно-монтажних робіт; 
будівництва та HвдaєrЬCJl ДоЗВІЛ на в 

• 03Р) - рекламоносій та спеціальна 
об'єкт зовнішньоі ~eКJIal\lu ~:пlр~ЗМіщеННR на бу~ах (будiвJlJlx) і 
рекламна KOHCТPyкцtJ!, для А спорудах метрОПОЛІтену), на спорудах 
спорудах (у тому чиСЛІ на назеМНИХ 6 



спеціального nPlІЗllачешUl, на відКРlпїfi місцевості, 110 міських ВУЛІПUІХ 
(дорогах), nnо.щах тощо, у зелеllllХ зона."(, ІІа елементах ВУЛІІЧНОГО 
оБЛDJ1наl~JlЯ T~ IІІПIIІХ об'єктах (місuях РО1міщення ОЗР) незалежно від форм 
влаСНОСТІ та П1дПорядкованості; 

об'єкт іllВССТУВВllllИ - об'єЮ", у будіВIIJI1ПDО якого іllвестор вклав або має 
намір вкласти інвестиції; 

об'єкт КУЛ~:"У~llоі СПВДЩІІІІІІ - визначне місце. споруда (Вlпвір). комплекс 
(ансамбл~), lXIII чаСТІШИ. пов'язаllі з Jlими рухомі предмети, а також Teplrropiї 
чи ВОДНІ об'сЮ"и, інші природні, природно-антропогенні або створені 
ЛJОДІШОJО об'єкти незалежно від стану збереженості, що ДОJlеСЛIІ до нашого 
часу цінність з антропологічного археологічного, еСТСТИЧНОJ·О, 
етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього 
погляду та зберегли свою автентичність; 

об'ЄКТII містобудуваllllВ - функціональні TepJrropiї м. Бровари (ЖJrrлової і 
громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони 
культурної та природної спадщини та інші), будинки та СПОРУДІІ. їх 
комплекси, комунікації та споруди інженерної транспортної 
інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності; 

пвм'втка - об'єкт культурної спадщини національного або місцевого 
значення, JIКИЙ занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України; 

паспорт фасаду - реєстраційний документ, яким фіксуєrься архітектурне та 
колористичне вирішення (в тому числі за необхідності - художнє освітлення 
всіх фасадів споруди); 

передіllвеСТllційна дївльність - cyкynнicт~ дій ЮрИДИЧЮLХ або фізичних осіб 
щоДо вивчення містобудівних та eKOHOMI~ ~OB, Ha~KOB~ проект~ 
статистичних кадастрових та інших MaТC:PlaJIIB, МlстоБУДIВНОI ДОJCY1:lентацll, 
необхідної для вибору земельної ділянки J отримання дозволу на будІВНИЦТВО 
в установленому порядку; 

( ереоблаnuаllUВ) KBapтup, IlежUJlUХ ПРUl'lіщеllЬ -
переПЛВUУВВllНВ D - . . . 

о-б. . боти що ПРОВадв'r,ся за ВJДПОВJДНJІМИ проектами 13 
pe,:,oRТН . удшсль: :етрь. цих приміщень, знесеJПUlМ або перенесенням 
ЗМlНО~ ~13ИЧНИХ Р апітaJlЬНИХ перегородок, улamтyванн.вм нових 
BНYТP~I~ легких нек ізів без втручання у зовнішні стіни, міжповерхові 
елементІВ 1 дет~ей, .прор і конструкціі ЖJrrлового будmIКY з метою 
пеР~КРИТГJl та UПП1 несуч а и. іі експnyатаційшlХ теплотехнічних та 
ПОЛ1Пwення блaroУСТРОIО кв РТИ? ересів ішшlХ ГPOM8ДJIн, .вкі ПРОXGIВ8ІОТЬ У 
інших ПОК83ників без обмежеJDIJI urr 
цьому будшІКУ; 
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nnall РОЗl\IЇЩСIIIIП o6'ch. ... a І\lїсто6удуваllllП (Тlll\lчасовоі СПОРУДІІ) - графічне 
з~бражеIllUl, ~o В~ІКОІІУЄТЬСЯ ІІа топографо-геодезIIЧIlШ< матеріалах і 
ВI~ображає ВІДП~ВІДН~ до вимог держаВНIfХ будівелЬНIІХ НОРМ 
Мlсц~нахОдЖення І МС"ІКІ земеЛLНОЇ діmrНКJI, усі запроектовані та іСНУlочі, що 
збе~lгmОТLСЯ чи реКОН,СТРYlОIОТLСЯ, будівлі і СПОРУДІ І, ПРОЇЗДІІ, пішохідні 
ДОРІЖКІІ, майданчики РІЗНОГО призначення зслені насаджсння з ВIІЗначеННJJМ 
переліку усіх об'єктів, зображених на кpe~eHHi; 

nnallYBallJlR ТСРllторіі- процес реГУЛJоваНШI ВllКОРlfстання теРlІторії , ЯКІІR 
полягас у створенні та впровадженні містобудівної документації , ухваленні 
та реалізації' відповідних рішень; 

пnаll 6лаГОУСТРОІО та ОЗCnСIIСIIIIП - графічне зображення, ЩО ВИКОIlУЄТLСЯ ІІа 
кресленні генералLНОГО плану ділянки і відображас відповідно до ВИМОГ 
державних будівельних норм запроектовані та іСНYJочі, ЩО зберігmоться, 
зелені насаджеННJI з визначенНJlМ їх асортименту, малі архітектурні форми, 
обладнання майданчиків різНОГО ПРflЗначенНJI з визначенням переліку усіх 
об'єктів, зображених на кресленні; 

плаllОВС завдання - документ , у якому містяться ВІІМОП' замовника до 
nланованих, архітектурних ,інженерних і технологічних рішень та особливих 
властивостей об' єкта реставрації і яке є підставою для складання 
реставраційного завдання ; 

поверх мансардний (мансарда, поверх у горищному просторі) - поверх 
будівлі, фасад якого повністю або частково CТ80pe~, поверхнею 
(поверX1UlМИ) нахиленого чи ламаного даху, при ць?му ~lНUI перети~ 

площини даху і ШІощини фасаду повинна бyrи на ВИСОТІ не бшьmе 1,5 м ВІД 
piвНJI підлоги мансардного поверху; 

поверх надзеМНІІЙ - поверх з познаЧКОIО підлоги ПРllміщень не нюкче 
nnанувальноіПОЗНачкизeмcrn; 

. іІ поверх ДJIЯ розміщеННІІ інженерного обладнання і 
поверх теХНIЧНИ '-.... :11 який може бyrи розтamовашdt у шlЖНЇй (технічне 
прокладання KOмyнtКa.циJ, :~ cnпn' БVnI.ІUVV' 
підпілля), верхній (технічне горище) або середнш ча J---"J, 

х з позначкою підлоги ПР'lмїщень нижче 
поверх підвальиий - по~е~ 'на половину ВflСОТИ приміщень; 
nnанувальноі позначки ЗCМnI бшьше НІЖ 

з познаlJXОЮ підлоги ПРШtlїщень ШDКЧе 
поверх .ЦОКОЛЬDиіі - пов~рх соту не більше ніж на половину ВИСOТlI 
nЛ8НуВanьноі познаЧКИ зеМЛІ на ви 
l1риміщень; 
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nOTOllllllїї pel\IOIIT будівnО . . . . 1- peMOlrr БУДІВЛІ з метОIО ВШlІовлеШIЯ справності 
(працездm~~СТІ) Аого KOllcтpyICЦifi і ilrlkelleplllLx мереж, а також підтримання 
експлуатаЦllfНИХ ПОКВЗШlків" , 

проект бу~іDIIIIЦТDВ, проеКУIIО-КОWТОРIIСIIВ (проеКТІІВ) ДОКУJ\lеllтаціп _ 
заТDеРДЖ~НІ ~ ycтall~B~eHOM~ порядку текстові та графічні матеріоли, якими 
~lfЗначеНI Мlст~БУ~IВНI, аРХІтектурні, об'смно-пnанувanьні, КОНСТРУКТІІвні, 
Iнж~нерно-теХНIЧНI, технологічні і економічні BJrpiweHHJJ, а також коurrОРJIСИ 
БУДІвництва; 

проеКТ~lі роБОТl1 - роботи, які пов'язані зі створенням проектної докумеlпації 
для БУДІвництва; 

проект розподілу TepllTOpiї- містобудівна документація , яка розробляеться 
для мікрор~ону(кварталу) чи його чаСТJfНИ з метою розмежування 
земельни."( ДІЛЯНОК ; 

проеh.їllt рішення - основні apxiтe~їYPHi, пnанувальні, об'DfНо-npосторові, 
техніко-економічні, інженерні характеристики об'єктІ, розроблені у 
проектній документації; 

пусковий комплекс - визначена проектом будівницrва частина будови 
(об'єкта виробничого або цивільного призначення), ика піCЛJJ введення її в 
експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг на об'єктах 
підсобного та обслуговYlОЧОГО призначення за відповідною супровідНОIО (не 
основною) HOMeНКJIaтypolo і може експлуатуватися за розсудом інвестора до 
повного введення будови (об'єкта), освоєння проекrної потужності або 
надання послуг за ОСНОВНОІО номенклатурою (~иклади: котельні, підстанції, 
холодильники, підсобні та оБСЛУГОВУЮЧІ виробницrва, вбудовано
прибудовані та вбудовані в XGші приміщення, паркіНЛI та ін.); 

реабілітація _ сукупність науково обrpyпrова~ ~axoдiB щод~ відновлеRRJI 
культурних та функціональних властивостей об ЄJmВ культурнО! СПадІФlНи; 

реєстр об' єктів іивестуваВl1В -, си~е~а обліку інформau!ї, cтвopeH~ ДJIJI 
забезпечеННJI єдиного обліку об ЄКТІВ Інвестування, щО МІСТИІ'Ь данІ про 

інвестора та об' єкти інвестування. 

о екс б дївельних робіт, пов 'ЯЗ8ІПfX із зміною техніко-
реКОllСТРУКЦJЯ - KO~ У, анням об' єкта за новим прllЗначенням 
економичшDt показНИКІВ або використ. 
В межах існуючих будівельнИХ габарИТІВ; 

. ово обtpymов8НИХ заходів щодо укріплення 
реставрацїв - сукуmnсть наук QЗкриrrя наАбільш характерних ознак, 
(консерваціі) фізичного стану, Р lNleНJfX елементів об'єктів культурної 
в' них або пошко~.. . 
1ДН0влення втраче б ння їхньої автентичНОСТІ; 
спадщини із забезпечеННЯМ з ереже 
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РО3WllреIIIIП- будіВIІІЩТВо О . . 
будівль споруд ЩО б д даткових до ІСllytОЧl1Х ПРІIМlщень, 

, , УДYlоться В межах ЄДІ nnoeRtaMIf яке веде б' lНого КОМJШексу за окреМIІМIІ 
•. , до з Шьwення буд' б' б' ( б ) поліпшсння його т . lвелЬfШХ га aplIТIB о єкта та а о 

eXH�ko-еКОНОМIІЧНIІХ показІІІІків . , 

стадіі проектуваllllП - складОВІ' чаcn .. ' .. ( . n . . ІІІИ проектно) документацl1 еСК1Зшd1 
проект (Е ), теХНІко-економічне обrpукryвання (ТЕО)· texhiko-економіЧНIІЇЇ 
РО1Ра.хунок (ТЕР); проект (n); робочий проект (РП)·' робоча докvментаціи 
(РД); , .. 

теРllторіп - .. частина зе~НОі поверхні у ВlіЗначеШIХ межа.х (кордона.х) з 
в~асти~ими ІЙ географІЧНИМ положенням, ПРIlРОДНИМИ та створеНИl\1ІІ 
ДІЯЛl,НIСТЮ люде~ умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та 
розташованими ПІД неlО надрами; 

теХllіЧllе переОСllащеllllR .. комплекс заходів (як правило, без РОЗШJlpеlfНЯ 
Вlіробничих JШОЩ) з підвищення техніко-економічного рівня окрсмих 
виробництв, цехів та діяльність на основі впровадження передової технології, 
механізації та автоматизації виробництв&, модернізації та заміни застарілого 
обладнання для всебічної іJПенсифікації виробни1UВа, збільшення 
виробничих потужностей, поліпwенНJI якості продукції ПР.. забезпеченні 
зростання продуктивності праці, зниженНJI матеріаломісткості і собівартості 
продукції, економії ресурсів; 

технічні УМОВІІ- комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення 
об' єкта архітекrypи, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, 
у тому числі водопостач8ШUI ~ кавanізаціі, теШlО-,енерго-~газопостачання r 

радіофікації , зовнimнего освітлеНIUI , BїдвeдeНIUI ЗЛИВНИХ ВОд, телефонізації, 
телебачеННJJ, диспетчеризації, пожежної безпеки, а також осоБЛИВl1Х умов; 

торги (тендер) _ визначеНIUI піДР~Юlка шляхом здійснення конкурсного 
відбору учасників проектувaRНJI. БУДІВющrва з метОIО ВIІЗначення переможця 

торгів (тендера) згідно з процедурами, встановленими законом; 

уч " ."ііно"д:nnьвоm - ЮрИДІlЧНі особи, громадяни Украіни та 
аеноко Іивестuц 11 ри. " 

. . . а договірних засадах прllЗначаються Інвестором І 
lЮlIl держави, ~ н. інвестиційної дUшьності (замовюlКИ, підрядники, 
забезпечують реалtзaцuo альники, виготовлювачі та ін.); інвестор за своїм 
npоектувanьники, постач "'и обов'юки будь-якого учасниха інвестиціііноі 
РlшеНWIМ може виконувк& 

діяльності; 
зовПЇIПfUl частина будинку, споруди з усіма 

фасад б~IIВКУ, спору~п. - имощення; за орієкryванням фасади 
елементами від пОКРІВЛІ до В овий' 
nОдUuпоться на головний, боКОВий, двор , 
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цїJIЬOBe npl1311a1lelll18 "e-IANLI .. •• • • . ~ Q..... 101 ДUl811КІІ - вшнесеllJlЯ земель, ВІДПОВШІІО до 
BII~IOГ cтaтrl ~ 9 зе~lелыІгоo кодексу YI\-раЇIIІІ, до тієї ЧІІ іншоі категорії, 
ЗДIГtСJlене на ПІдставІ ріwеlПlЯ рацІІ; 

ІІЇЛЬОПС BIIKopllcтalll18 зсl\leJlы�оїї дinВ11К11 (об'скта IICPYXOl\locтi) _ 
передбачене влаСIІИКОМ або користувачем пр .. значеНIIЯ об'скта бу діВНlІцтва 
JLIlЯ виконання певної ЖlШОі, громадськоі, ВllроБНIІЧОї або іншої 
.'UL:шщарськоі функції у засіб 1'а WJІИХОМ, дозволеНIІМ закuнuдавС'l'вuм; 

IlcpnOlli ліllіі- визначені в містобудівнin документаціУ відносно пунктів 
гсодезичної мережі межі існуючих та запроектоваНIІХ вуЛlIЦ доріг мощ( 
MaГtдalliB) , які відмежовYlОТЬ теРlпоріі мікрорайонів, кварталів та Т~РlІторії 
іІІШОГО призначення ; 

Ilсрга будіВllllцтва - визначеІІа npoeICТHOIO документацією частина будов .. 
виробllИЧОГО або цивільного призначення у складі зведеного КОWТОРИСІІОГО 
рО1рахунку, яка піcnя введення її в експлуатацію частково забе1печує вlоlПУСК 
певної ПРОДУ1сціі або надання послуг за відповідною номенклатурою і може 
ексrшyатуватись до повного введення об'єкта в ексrшyатаціJО, освоєння 
проектної потужності (окремі технологічні лінії, прольоти, цехи основних 
виробничих корпусів, котельні, підстанції, ХОЛОДИJlЬНIIЮI, підсоб .. і та 
обслуговуючі виробництвІ, секції житлових БУд}lнків, вбудова .. о
прибудовані та вбудовані в житлові будинки приміщення, окремі 
приміщення об'єктів обслуговування, торгівлі, громадського призначе .... я, 
паркінги тощо). 

1.3. Структура, Зl\lіст, DОРВДОК ввеССІІІІВ Зl\lів ДО ПраВllЛ 

1,3.1, Правила відповідно до стапі 22 Зако~ України "Про .пл~ання та 
забудову територій" складаються з теКСТОВО1 частини та графlЧНОI чаСТИЮI -
ІШану зонування, 

Текстова частина Правил ВКJПQчає: 

. у ЯII'UY зокрема, Вlf)наЧ8lОТЬСЯ метІ, завдання, основні - загальНІ положення, p.,w.,., 
термію!, структура і зміст, ПОРJIДОК розроблсlUU1 та зarrвсрдm"СНIUJ, 

впроваджеННJI; 

абудови та іншого ВІIКОРІIСТання теРJпорій, 
- порядок планування,. з 1іН під час заБУДОВІ( територій та будівницrва 
регуJПOВ8ННJI земельНИХ ВШНОС 
на окремих земельНИХ дїЛJIНК8X; 

а благоуСТРОЮ міст&, планувальні, історико
- основні вимоги щодо заБУД~ВII Тбмеження щодо використання oкpeМlIX 
КУльтурні, природоохорОННІ о 
територій; 
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- порядок ЗДlйснеlll1Jl іІІвеСТІ 11 оо • 

ІІОВІІМ будівництвом ре ЩІ 1II0~ та МlстобудіВIІОЇ діяльності, пов'язаної з 
, КОIІC'l'pУКЦlЄlО . . 

об'єктів містобудува.п ~ pecтaвpaЦIЄlO, КВnlталЬНlІМ ремонтом 
1&.1 ІЯ, ВlfКОНВН.fЯ ШВ • ОТnИМВННЯ ДОЗВОЛУ на б . еСТОрОI\f передпроеКТНJfХ роБІТ для . ... YДIBHIIЦfВO· , 

- порядок ОТРItМВJIНJI ВlіХI·ДН lіХ даних ІІа проектуваllНЯ; 

- ПОРЯДОІ( р~зроблення, ПОГОдЖення, експертизи та затвеРдЖення проектної 
документаЦl1; 

. 
- ОСJlОВНІ ВIІМОПі щодо отримав . . . . НЯ дозволу ВІДДШУ державного аРХlтеКТУРIІО-
БУДІВельного КОНТРОЛІО (далІ· .. . . - ВІДДШ архбудкокrpОЛIО ) на виконання 
БУДlвenьн1t~. роБІТ, ПРИЙНЯТТЯ завеРlIlеного будіВНИI(fВОМ об'єкта до 
ексnлуатаЦlІ; 

- загan~ні вимоги щодо здійснення реконструкції та капітального ремонту 
БУДИНКІВ, переrшанування приміщень і квартир; 

- . з~аль~і вимоги щодо бу.дівництва індивідуальних садибних будинків, 
ЛІНІЙНИХ Інженерних споруд Інженерної та вулично-дорожньої мережі; 

- загальні вимоги щодо виконання благоустрою та озеленення забудованих 

територій; 

- ПОРЯДОК розміщеННJI споруд, що зводиться тимчасово Д1UI обслуговуванJUI 
населення, встановлення pe((J[bmho-інформаціАного обладнання та елементів 
зовнішнього дизайну. 

Графічна частина Правил ВКJПочає ІШани зонування теРІпоріП міста Бровари 
за видами функціонального призначення, схеми ~aнyвanь,,:,1X о~межень 
забудови та ішuого використання земельних ДIЛJIнок ВІДПОВІДНо до 

затвердженого Генерапьноro ІШану М. Бровари. 

1.3.2. До складу Правил відносяться так~ж нормативно-правові вкni ради, що 
визначають перелік зон на териrорій МІста Бровари, в межах яких 
законодавством встановлено обмеження щодо забудови та іншого іх 
вихорист8НВJI. 

1.3.3. Відповідно до стапі 12 Закону УкраіНИ "Про основи містобу~анняll 
до П авил мо ь вноситися зміни та !!оповнеННJI за ПОД~ спеЦ1anьн~ 

р >КУТ з mП8НЬ МІстобудування та арХ1тектури, JIК1 
УПовноваженого органу затверджУЮТЬСЯ радою і відповідно до стапі 22 
розроБJlЯЮТЬСЯ поетапно, . б ву териrорій" мають: 
Закову Украіни "Про планування Іза ryдо 
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- маИl1 зонуванНЯ Tepltto 11 . 
нумераціі BiдnoBiт РІ І МІста з вствновлеllllJlМ меж, переліку та кодової 
Вllкористання земел ПіХ ~Oll, ВIОllачеllllJlМ видів заБУДОВІ! та і11ШОГО 

ЬІПІХ Д1J1ЯНок В межах кожної ЗОНІІ' , 
- УМОВИ та ВИМОГ.І ЩОДО заБVДОВI 'м •••• 

б' '. J' І, реконетрУКЦIІ, реставрацll, каПlТального 
рем 01 ПУ о ЄКТІВ, ІНШОГо використання земельних ділянок в межа.~ КОЖІІОЇ 
зони, зокрема граНИЧНОДОПУСТlfмі поверховість і щільність забудови; ВІІМОГ" 
щuдu 11~"p~YB~НJI ав'і'ОМ06іJlів, ОЗШlененНJI 'І'а КUIШUIt:КСНUI'U БJIШ'ОУС'J'РUЮ 
теРIПОРІИ; ІІІШІ вимоги відповідно до законодавства; 

м режltМI~ (обмеження) забудови та іJlШОГО ВИКОРIІСТання земель окремих 
Ч~СТІІН MICT~ зокрема. центральної частини, історичних ареалів, зеленої зони 
МІСТо, парКІВ, сквеРІВ, забудови біля КУЛЬТОВИХ споруд та І ІВ .... п,пр ів, 
будівництва біля об'єктів архітектурної та культурної спадщини, будіВНIIl.trва 
відкритих автостоянок та паркінгів тощо; 

- порядок проведення громадСЬКОГО обговорення з органами самоорганізації 
населення, ствuреними відповідно до ЗaJ(ОНUДWlС'I'Вu, IJрuеК'пв бу діВНИЦ'J'ВIІ 
екологічно небезпечних об'єктів та інших об'єктів на землях природно
заповідного фонду, лісового та водного фонду, озеленених теРJПОРіях 
загального користування, урахування державних, громадських і приватних 
інтересів під час ШІанування і забудови територій відповідно до 

законодавства. 

1.3.4, До затверджеlUUl paдOIO окремих розділів Правил, ~азначе~их у пункті 
1.3.3 цього підрозділу, питання планування та ~абудови МІста В"РlПІУ"Ю~СЯ з~ 
ПОДaннJIМ упрaвnіЮIJI містобудув~ та ар~те~и БроваРСЬКОI '-II~ЬKOI 
ради (далі - архітектура) за учаcno ІНШИХ ПІДрОЗДІЛІВ ВJIКОНавчого КОМІТету 

ради, органів державного нагnядy в установленому порядку. 

Окремі розділи Правил та зміни ДО Правил розробmпоться ! погоджуються в 
порядку, визначеному законодавством, та затверджуються РlшеНIUIМИ РадИ· 

PO:JДiп 2. Основні ВИl\IОПl ЩОД~ заБУДОВ0 та іиmоrо ВОКОРllстаllllП 
територііі та окремих земелЬВDХ ДIJIВВОК 

2.1. Порядок плапуваllВВ, заБУДОВII, peK~BCТPYKцii та іиmоrо 
ВllкорпстаllDD територій та окремих зеl\leJlЬИИХ ДІЛ_пок 

еконструкція іюпе BIIКOPJlCТ8ННJI териrорій та 
2.1.1. І1ланування, забу~ова, і в '-І. Брова~JI здїЙСlUOються відповідно ДО 
Оkpеа.1ИХ земельн}1Х дlЛJlНО1 о плану розвитку м. Бровари до 2015 р., 
законодавства та Генеральног . 260899 Ни 150-11-23, а також іюпої . нням рОДІ! вІД • • 
затвердженого Рlше. проектно-кошторисної докумеиraції з 
затвердженої містобудІВНОЇ ~apTiв та ЦJIX Правил. 
дотриманням державних норм, 

13 



Генеральний план м. Бровари ( . Г . . 
документаціJl JlKa . далІ - енералЬЮіЙ план) - це МІстоБУДІвна 

. ,ДПОВІДНО до вимог державних будівеЛЬНIІХ норм "Скл8Д, 
З~flСТ, порJlДОК РОЗРОблеННJI, ПОГоджеННJI та затвердження генеральних планів 
мtсы�ихx населених пунктів" ДБН Б.І-З-97 визначає принципові рішенНJI щодо 
плануванНJI, забудови, реконструкції та іншого використанНJI теРJпорії м. 
Бровари, встановл~є в i~cpccax насслеННJI та з ypaxYBaнНJIM державюlХ 
завдань напрJlМКИ І меЖІ територіального розвитку міста, функціональне 
призначеННJl території, розміщення об'єктів загальнодержавного значеННJI, 
ВУЛИЧІ.ІО-ДОРО)J(Н~ОЇ. мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, заходи 
щодо ІнженернО1 П1~готовки, захисту території від небезпечних природних і 
техногенних процеСІВ, охорони природи та історико-культурної спадщини. 

Схема планування території (частини територіі) - містобудівна документація, 
яка відповідно до Генерального плану визначає принципові рішеННJJ щодо 
планування, фУНlщіонального призначення, зонуванНJI території ДЛJIзабудови 
та іншого використанНJI у відповідної частини м. Бровари. 

Детальний план території - містобудівна документація, яка розроБЛJlЄТЬСЯ ДЛJI 
окремих територій (районів, мікрорайонів, кварталів) з ypaxyBaнНJIМ рішень 
Генерального плану і визначає розташування червоних ліній, ліній 
регуmoвllННJI забудови, об'єктів інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури, окремих земельних ділянок та об'єпів містобудуванНJI, 
вулиць, проїздів, пішохідних зон, допустимі види функціонального 
використання територій та окремих земельних дiJшнок, щільність, 
поверховість, принципи формування архітепурно-просторової. композиції 
забудови, міcтиrь пропозиції щодо реєстру земельних ДШJIНок ДJIII 

подальшого використання під забудову. 

Проект забудови території - докуме~ація, що поєднує властивості 
містобудівної та проектної докумеНТац1I, РОЗРОб~ЄТЬСЯ ДЛJI будівlDЩПlа 
КОМlШексів будівель і споруд з урахуванням рuпень детального ІШану 

територUізатвеР~ЄТЬСJlЗамовником. 

П . у території - містобудівна документація, яка розробляється 
роект розподІЛ 

. о аАо (кварталу) чи його частини.з метою ... ро~межув~ 
ДJUI М1КР Р . ну і встанОВnЮЄ приБУДИНКОВІ териrОРІІ ІСНУЮЧИХ 1 

земельних ДШJIН~~nових бvдинків, громадських будівель, інженерних 
зanpоеlСТОВаних ЛV&&J& JI 'й 

. , аів містобудування, териrОРl загального користув8ННJI, 
споруд, ~ об ~.. !Значених ДЛJI подальшого споруджсНИJI хаrrлових і 
НaдJlИIШав тсрИТ?Рll, пр. іншогО використання. Проепи розподілу територій 
громадських буд~вель ~a о до вимог державних НОРМ, стандартів і правил, 
розроБЛЯЮТЬСJl ВІДПОВ1ДН оо. На підстаВі проепу розподілу території 
детального плану Tep~OPll. еиНЯ земельних ділянОК та встанОВJПOЮТЬСJI іх 
розробmпОТЬСJI проекти Вlдвед 
межі. 
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Плаll зонуванНJI Teplrropii ф. ... . 
,1 •• - гра Ічне зображеНJlЯ терИТОрl1 з ПОДІЛОМ ії на 
ч)УIІКЦlОналЬНI ЗОНІІ з кодовою HYMepaцiЄlO окремих зон видами 
використання земельних ділянок, граничними параметрами та ре~мами іх 
з~БУДОВI1~ як~й розробляCfЬСЯ у складі детального ІШану території, іншої 
М.І сто БУДІ ВНОl докуме,?,ації або як окремий документ і виконується без 
Вlдображсння слемсНТІВ, що можуть псрешкоджати вільному доступу до 
цього ІШану. 

Планl~ червоних ліний - визначені в містобудівній документації відносно 
ПУН!СГІВ ~еод~зичн~ї ~ережі межі існуючих та запроектованих ВУЛИЦЬ, 
ДОРІГ, ~~~iДaнlB, ЯКІ ВІДмежовують території мікрорайонів, кварталів та 
терИТОрl1 ІНШОГО призначення; 

План зонуваннЯ територій є окремим розділом місцеви.~ правил забудови, що 
ПОГОДЖУЄТЬСЯ в установленому ПОРЯДКУ і затверджується радою. 

2.1.2. МістобуДЇВflа ДОIсуІ\lеlПaцin з ІШaJJYDaJПIJI теРlпорііі розроблвЄl"ЬСЯ 
відповідно до державних будівельних норм і правил, Програми розроблення 
містобудівної документації, яка затверджується Броварською міською радою, 
на замовлення архітектури за кошти міського бюджету із можливим 
залученням коштів інвесторів, ІНШИХ джерел, не заборонених 

законодавством .. 

2.1.3. Архітектура розглядає і погоджує містобудівну документацію з 
планування територій, організує проведення експертизи відповідно до вимог 
постанови Кабінету Міністрів Украіни від 20.10.2000 N!1577 "Про 
затвердження Порядку пров~дення експертизи містобудівної документації", 
подає ії на затвердження радІ. 

Замовник містобудівної документації з ІШанування та забудови території 
(частини території) М. Бровари забезпечує: 

_ проведення громадсы�огоo обгов~рення міСТ~будівн?ї документації та 
урахування закоННИХ громадських І приватних 1НТересш у встановленому 

порцку; 

·стобvДШ· ної документації органами державного нагляду та - погоджеННJI мІ JI • . . . лужбами виконавЧОГО КОМІТету ради в межах встановлених 
mдpоздшами 1 с 

повноважень; 

изи містобудівної документації в порядку, 
- проведення експерт .. ів У аїни 
встановленому Кабінетом МінІСТР кр . 

Р ИВОДУ суперечок і розбіжностей в ході ІШанування 
ОЗГJIJIД звернень з пр . апа спірШJX питань та їх узгоджеlШJl 

те .~ ративне вирJШеРПА 
~ИТОРln, опе:.к...у депутатською KoмiciЄlO з питань розвитку та 

3ДlйснюєrЬСJl поСТшпОIО 
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благоустрою територіА, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій. 

Комі~іЯ розглядає спірні питання, за результатами обговорення в місячний 
T~PMIН готує ВИСНОВОК для розгляду та прийняття радою остаточного 
РІшення. 

Затверджена радою містобудівна документація архівусгься архітеlСГУРОЮ, 
JJроектувальником ДJ1JI зберіJ'аННJI та використання у містобудівній 
діяльності. 

2.1.4. У разі відсутності затвердженого детального плану території або 
необхідності внесення змін до містобудівної документації для принципового 
визначення граничних параметрів об'єкта містобудування розробляється 
містобудівне обrpунтування. 

2.1.5. Необхідність розроблення містобудівного обrpунтування визначається 
в ІСОЖНОМУ кошсретному випадку архітектурою та/або інвестором під час 
вибору земельних ділянок для розміщення об'єкта містобудув~ 
підготовки висновку з питань відведення земельної ділянки, уточнеlПlJl 
граничних параметрів об'єкта. 

2.1.6. Зміст і завдаlПlJl, обсяги матеріалів відповідного містобудівного 
обrpУН'І'ування розміщення (реконструкціі) об'єкта містобудування, 
уточнення його граничних параметрів, внесення змін до містобудівної 
документації визначаЄТЬСJl відповідно до вимог ДБН Б.l.1-4-2ОО2 р. "Склад, 
зміст, порядок розроблеШIJI, погодження та затвердження містобудівного 

обrpунтувaННJI" . 

Містобудівне обrpунтування розробляється організaцiJlми, які. мають 
відповідну ліцешію на виконання таких проектних робіт. 

РозроблеНШІ містобудівного обrpymyвШПIJI па ЗIL\fовлеlDlJl ВІПСОЮСОМУ 
зДЇЙСIПOЄТЬСJl за рахунОК КОштів міського бюджету; на замовлення 
юридичних і фізичних осіб - КОштів замовників (юридичних та фізичних 
осіб). Вибір виконавци містоБУдів~ого обфymyв8ННJI за рахунок КОштів 
міського бюджету здійСШОЄfЬСJl зп~о з пор~о.м, встановленим Законо~ 
Украіни <<Про закупівлю товарш, роб!т І . послуг за державНІ 
КОПlТи».РозроблеННJI та погодження ltl1стобудшного обrpунтувавни 
забезпеЧУЄТЬСJl замовНИКОМ за участю розробника. 

Містобудівне обtpувтувaшm погоджуЄТЬСЯ архітеКТУРОІ0, ішшfМIf ОРГан&\Пf 
державного HaгJIJIдY, інcтиryтом - розр~БНИКО~ Генерального ІШану м. 
Бровари , в залежності від мети МІстоБУДІВНОГО обrpувтувавня та 
М• б . .. итуацп··· зnдн· о з вимОГами ДБН Б. 1. 1-4-2002 р. 
ІСТО УДШНОІ С 
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проект ~іwе~ня про затвердження зміни до Генерального ІШану, іншої 
МlстоБУДIВНОI документації за наявності відповідного висновку архітектури 
подаєгься на розгляд та затвердження рanи. 

Змі~И до містобудівної документації після її затвердження paдOIO стають 
неВ~Д'ЄМНОIО частиною містобудівної документації і зберігаються 
аРХІтектурою, проектувальником і замовником для подальшого 

викорисганни в міС'1·0будівніЙ діВJJьності. 

2.1.7. Визначення принципових містобудівних вирішень щодо забудови 
інвестиційно привабливих територій або варіантів розміщення інвестиційно 
привабливих об'Є1rnв може здійсmоватись на підставі відповідного рішення 
виконкому. При цьому розробляються передпроектні пропозиції за рахунок 
бюджетних та інших коштів для подальшого проведення конкурсів (тендерів) 
на право забудови таких територій та залучення інвесторів для КОМІШексної 
їх забудови. 

2.1.8. Під час проектування забудови або реконструкції житлового кварталу, 
промислової зони, будівництва громадського торгово-ділового центру, 
влаштування або реконструкції ландшафтного паркового КОМІШексу 
забезпечуєrься комrшексна забудова або КОМІШексна реконструкція та 
благоустрій такої території. 

Комrшексна забудова території або КОМШІексна реконструкція кварталу 
існуючої забудови здїйсmoєrься відповідно до затвердженого детального 
ІШану териrоріі, проекту забудови (реконструкції) мікрорайону, кварталу, 
КОМІШексу та проектної документації на будівництво окремих будшпdв і 
споруд. 

Иа зазначеній териrорії забудовником, інвесторами (замовШlКами) 
виконуєrьСJl необхідна попереДWI інженерна 'пїдготовка, споруджеНRJI 
внутрiпmьої, а за відповідними технічними умовами зовніпшьої інженерно
транспортної івфраструктури, об'єктів соці.альної сфери, ремонт фасадів 
існуючих будівель і споруд, благОУСТРІЙ та озеленеННJI припегJIИX 

прибудинкових територій. 

Комrшексна забудова териrорії забезпечуєrься одним або кількома 

забудовниками. 

За ОІсремm.ПІ рimешDlМИ ради буДЇВІПЩТВО зm;МЬ!IООСDіпJЇX ~dл, 1olеДlІЧІІІ!" 
закладів міського та р8ЙОlUlого значеНШІ, об ЄКТІВ ~ Р~ЗМ1ЩеННJl о~гаш~ 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, об ЄКТІВ загальНОМІСЬКОl 
інженерно-транспортної інфраструктур~ може спо~уджуватись за КОШТИ 
міСЬКОГО та Р8ЙОlUlоro бюджету або спеЦІальних фондш. 
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2.1.9. РіmеННJI щодо організації коммексної забудови території у визначених 
межах приймається paдOIO або іі виконкомом на підставі техніко
економічних або містобудівних обrpymyвань з розрахунками щодо 
забезпеченості об'єктами обслуговування населення, торгівлі та соціальної 
сфери (загальноосвітні та дошкільні навчальні закладі-І, поліклініки, лікарні) з 
ypaxYBaННJIM соціальних та економічних інтересів. 

Функціj замовника будівництва на території комплексноі забудови 
виконкому може виконувати безпосередньо або делегувати їх своїм 

підрозділам, іншим IОридичним особам в порядку, встановленому 
З8l(онодавством. 

2.1.10. Розміщення об'єктів будівництва в кварталах (мікрорайонах) ісН}'lОЧОЇ 
забудови здійснlОЄТЬСЯ за рахунок вільних територій, які визначаються на 
підставі проекту реконструкції та проекту розподілу території кварталу 
(міlCJ)ОР8Йону). 

2.1.11. У разі прИЙНJ1Тrя рішення про розроблення схеми планування 
території, ішuої містобудівної документації з манування окремої території 
виконавчий комітет ради інформує через засоби масової інформації про 
розроблеШIJI містобудівної документації відповідно до статті 18 Закону 
України "Про манування і забудову територій". 

Порядок проведеШIJI громадського обговорення містобудівної документації 
та інформування населеШIJI у випадках, визначених законодавством, 

урахування законних iиrересів власників і користувачів земельних дinянок, 
будівель і споруд, ЩО оточують місце будівництва, встановmoЄfься 
рішеннями ради. 

2.1.12. МістобудівІШЙ кадастр призначений для забезпечення здійснення 
моніторингу -забудови та іншого ~Ш(о~ист~ тер~орій 1 надання 
суб'єктам містобудування неоБХІДНОI Інформацll у порядку, 
встановленому законодавством. 
Містобудівний кадастр містить дані плану зонування або генерального 
ману чи детального плану, належність територій до відповідних зон, 
правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання 
земельних ділянок, єдині умови та ... 
обмеження забудови окремих земельних Д1ЛJIНок, ВІДомоСТІ про 

фушщіональне призначення, п~веРХО~іСТ~ та . мат~ріал стін будівель, 
магістральні івженерні мереЖІ, llППl ВІДОМОСТІ ЗГJДНО З державними 

будівельШІМИ нормами. . . 
Відомості про землі В містобудшному кадастрІ бвзYlОТЬСЯ на даних 
державного земельнОГО кадастру. . 
В· . спорvди В містобудівному кадаСТР.І базуються на матеріалах 
1ДОМОСТ1 про ~ І • оо • ·оо 

топогеодезmої зйоМКИ та теXlUЧНОI1НВентаризацu. 
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Містобудівний кадастр ведеться підприємствами, установами, 
організаціями, створеними для цього місцевими радами або іх 
вико~авЧИМlf органами, які проводять збір, кокrpоль, оновлення інформації 
по МІСТУ, ведення архівів цих даних, обслуговування запитів користувачів, 
узагальнення та аналіз даних по місту. 

Ф.інансування CТВOpCННJI та всдсння кадастру здійсmоється за рахунок 
МІсцевого БJOДЖету. 

2.1.13. Порядок CТBOpeHНJI і ведення містобудівного кадастру, отримання, 
ВIfКОРИСТанн РОЗПОВСJOдження та зберіг8ННJI інформації містобудівного 
кадастру визначається Законом України "Про інформаціІО", Положенням про 
містобудівний кадастр населених пунrrrів, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.03.93 Ни 224, Державними будівельними 
нормами України ДБН Б.I-I-93 "Порядок CТBOpeHНJI і ведення містобудівних 
кадастрів населених пунктів". 

2.1.14. Забудова територій, що над8ЮТЬСJI ДЛJI містобудівних потреб, 
здійснюється відповідно до Генерального плану, іншої містобудівної 
документації з дотрим8ННJIМ вимог законодавства, державних норм та цих 
Правил. 

2.1.15. Особливості використання територіR, що надаються для 
містобудівних потреб, встанОВJПOються радою в межах наданих їй 

повноважень. 

2.2. Основні У1\IОВО та об1\Iе-АСеннв щодо заБУДОВ0 та іНШОFО BOKopocтallHB 
окремих територій 

2.2.1. Гранична висота (поверховість) будинків та споруд визначається на 
підставі затвердженого детального плану території, а у разі BiдcyrHOcтi 
затвердженого детального плану - на підставі проекту забудови кварталу або 
містобудівного (історико-містобудівн~~о) об~yпryв8ННJI та yrочmo~ся під 
час погоджеННJI проектної ДOКYMeНТaцJI на будшшщтво конкретного об єкта. 

2.2.2. З метою упорядкування будівництва будинків висотою ~ільmОIО від 
встановленої державними нормаМ}1 та rpoмaдcL~ буюппав завВtiШIQl 
більше 67 м розміщеННJI іх ~дійсню~ься ЗГІДНо з затвер~ено~ 
містобудівною ДOKyмeнтвцїЄJO або Мlст~буд1ВНИМ Обф~aннJIМ на ПІДставІ 
індивідуальних технічних вимог, JIК1 надаються В1ДІІОВlДними органами 

державного нar.wrдy. 

2 2 3 У . oevoruї інженерно-вишукувальні роботи, технічні обстежеlUDI та . .. СІ пр a. .. &AAt б' . 2 3 2 
інше а також npоекryв8ННJI. висот~ о. ЄКТІВ, вказаних ~ п.. . . , 

, ганJЗ· "",.ncruт.f JD(1 МalОТЬ ЛІцензІЮ на викон8IUDI В1ДПов1ДНОГО 
виконуlOТЬСЯ ор cщuu .... ., 

вЩробіт. .' .' 
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2:2.4. Території з переважнОIО заБУДОВОIО будинками перших масових серій 
П1дляг~оть ком~еКСllій реконструкції на підставі проектів забудови та 
проеКТІВ розподІЛУ територій з реконструкцією, капітальним ремонтом 
окре~их житлових будинків, іmкенерних мереж, можливим знесенням 
аваРIИНИХ та амортизованих будівель та споруд у порядку, ВJ.J3наченому 
законодавством. 

ДJlЯ забезпечення проведення КОМПJlексної реконструкції території з 
переважною забудовою будинками перших масових серій насамперед 
визначaJOТЬСЯ земельні ділянки для розміщення стартовах компенсаційних 
Ж.ПЛОВах будинків. 

Стартові компенсаційні будинки призначаються ДЛJJ відселення мешканців 
тих БУДИНІсів, що підлягають знесенНlО. 

Нове житло будуєrься з відповідним обrpунтуванням змін та доповнень у 
існуючій схемі іmкенерних мереж за КОШТІІ інвесторів, місцеВl1Х бюджtrів, 
іmпиx джерел, не заборонених законодавством. 

Порядок комплексної реконструкції територій з переважною забудовОІО 
будинками перших масових серій встановлюєrься радою. 

Майнові відносини, пов'язані з відселенням мешканців, власників та 
користувачів нежилих приміщень, наданням, купівлею та продажем житла, 
вирішуються відповідно до законодавства. 

2.2.5. ПРІ! проектуванні і будівництві НОВІІХ та реконструкції іСНУЮЧІJX 
багатоповерхових житлових будинків за рішеННJIМ ради і виконкому можуть 
встанОВJПOватись вимоги до інвестора (замовника) щодо передбачеННJI в 
проектах будинків згідно з містобудівним розрахунком відповідно до 
державних норм і правил вбудовано-прибудованих в перші-трtrі поверхи 
приміщень та будівництва окремо розташованих об'єктів обслуговув8ННJI 
населеННJI соціальної сфери (диrячі дошкільні заклади, поліклініки, об'єкти 
торПВШ, побyry, зв'язку та іншого ПОВСJJКДеШlО~О .обслуговув8ННJI 
мікрорайОlПlого рівня), а також окремо розташованих IПКUI, ЛІкарень. 

Вартість БУДЇВlDIЦТВа о.б'~~ со~іалы!її сфери (загальноосвітні та д~~нi 
навчальні заклади, ПОЛ1КJ11Юки, Л1К8рm) враховується при визначешn РОЗМІРУ 
пайової участі (внесків) ~нвecтopiВ (забудовників) у створенні соціаль'!оі та 
інженерно-транспортної lнфрастр~и м. ~ровари за умови передаЧІ цих 
об'єктів у власність теРИТОРlальНОI громади М1ста. . 
2.2.6. для забезпечеНВJI вимог щодо безпере~~~ого руху інвалідів та 
ГPOM8ДJIН з порушеННЯМИ опорно-рухових фУНКЦ1И ~ час проектув~ та 
будіввицrва слід ;забезпечувати облamтyв8ШIJJ спсЦ18JIЬШІХ ПРИСТРОlВ ДJIJI 

інвалідів: 

20 



- ~лаштуванНJI пандусів (спеціалыпx ліфтів, піДЙОМНlfків) у ЖИЛltX будинках, 
об єктах громадського та культурного обслуговування населення; 

- улаштуваЮlЯ окремих ліфтів Д1UI обслуговування інвалідів у 
багатоповерхових будівлях громадського призначення; 

- улаштування пониженого бортового камеюо для проїзду інвалідних візків. 

2.2.7. При проектуванні нових багатоквартирних та реконструкції існуючих 
ЖИТЛОВlіХ будинків передбачається улаштування замково-переговорних 
пристроїв на вхідних дверях будиш(ів або спеціальних ПРИМІщень ДЛJI 
консьєржів. 

в залежності від містобудівної ситуації та кон'юнктури ринку згідно з 
містобудівним розрахунком нові та реконструйовані багатоквартирні житлові 
будинки забудовник проектує і будує з улаштуванням паркінгів (підземних 
або надземних) з кількістю машино-місць, як правило, не меншою за 
кількість квартир, або бере пайову участь у будівництві паркінгів на 
спеціально відведених земельних ДЇЛJlнках, передбачених містобудіВНОIО 
документацію, чи вирішує питання паркування автомобілів іншим ШЛJIXом в 
порядку, що встановmoєrься радою. 

2.2.8. У разі спорудження об'єкта в існуючій міській забудові інвестор 
(замовник) до початку проектування забезпечує обстеження та фіксацію 
технічного стану існуючих будинків і споруд, що знаходиться в 
безпосередній близькості до будівельного майданчика. 

Акти обстеження об'єктів до початку виконання будівельних, ремоlПНО
будівельних робіт підписуються замовником, проектною організацією, що 
проводить обстеження, і власником або балансоyrpимувачем існуючого 
будинку за доручеlПDlМ власника будинку. 

В складі проектної докумеlПaцU передбачаютЬСJl заходи щодо безпечної 
експлуатації будинків і споруд під час бу~ів~а (обстеже~J 
встановлення M8JIКЇВ, огЛJlд, вишукування, попередш укрuшення фундамеlП'1В 
та конструкцій за спеціальною. докум~н:r~іЄЮ оо або PO~~OM у проектній 
документації) та полiпmеВНJI саштаРНО-Г1Г1ЄН1ЧНОl сиryaцu. 

2.2.9. У межах зон охорони пам'яток КYJIЬ~Hoi спадщини, на терит~рiJIx 
історичних- ареалів, з~твердж~lПfX .. У C~8Д1 Г~Hep8JIЬHOГO шану, суб єкти 
містобудівної та швестиційнОl Д1JШЬ~ОСТl дотримуються режиму 
викЬрист8ННJI териrорій зон ох~рони пам ~oк, внесених до державного 

реєстру нерухомих пам'яток УкраІНИ. 

2.2.10. У азї'розміщеRIIJI об'ЄКТ8.в межах історичних ареалів, в зоні охорони 
, р турноі спадщини швестор (замовник) замовляє розроблеlШJl 

пам JIТКИ куШІ 

21 



історико-містобудівного обrpунтування - науково-проектної дoкyмeкraцiї 
щодо забезпечеННJI урахування вимог та умов збереження пам'яток 
культурної спадщини та традиційного характеру середовища при 
проектуванні будівель і споруд. 

Історико-містобудівне обrpунтування розробляєгься за встановленою 
формою і погоджуєгься архітектурою, інститугом розробником 
Генерального плану, спеціально уповноваженими органами охорони 
культурноїсп~ни. 

Спеціально уповноважений орган охорони культурної спадщини погоджує 
історико-містобудівне обrpунтування у разі розміщення об'єкта в зона:< , . . 
охорони пам яток МІсцевого значення, на ОХОРОlDованих археОЛОГІЧНИХ 

територіях, в історичних ареалах. 

Центральний орган виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини 
погоджує історико-містобудівне обrpунтування у разі розміщення об'єкта в 
зоні охорони пам'итки культурної спадІЦИНИ національного значення, а також 
на охороlUОВаних археологічних територіях, на територіях державних 
історико-культурних заповідників, в історичних ареалах. 

в історико-містобудівному обrpунтуванні визначаєгься гранична висота 
будинків і споруд, що проеКТУЮТЬСJl, з урахуванням історико-культурних 
обмежень, встановлюються конкретні вимоги щодо необхідності збереження 
характеру існуючої забудови, довкілля, пам'яток історії та культури. 

2.2.11. Утримання зелених насаджень в м. Бровари, знесення їх в необхідних 
випадках здійсюоєгьсв відповідно до природоохоронного, санітарного та 
іншого законодавства з ypaxyвaнRJIМ збереження місць поширення росшm та 
тварин, занесених до Червоної книги Украіни та Зеленої книги Украіни. 

2.2.12. У разі КОШІ нове будївн}Щl'ВО (реконструкція) об'єктів пов'язане із 
знесешшм зелених насаджень, то дозвіл на знесення або пересадження 
зелених насаджень оформmoєгься відповідно до рішення виконавчого 

комітету міської ради. 

Порядок cтвopeНВJl, реконструкції, yrpимання та використаннв озеленених 
територій загального користування У порядку ~ встановленому чинним 
законодавством ( Закон Украіни «Про благоустрій населених пунктів» від 
06.09.2005 р. N!! 2807-IV). 

2.2.13. При проектуванні об'єктів ГP~MaдCЬKOГO харчування, в T~МY числі 
тимчасових літніх майданчиків, об'єктІВ масового перебуваннв та .ВІДІІОЧИНКУ 
людей слід передбачати влаштування громадських убиралень, П1ДКJПOчених 
до інженерних мереж. 
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2.2. ] 4. Не доnyскаєгься будівництво будівель та споруд окрім об'єктів 
обслуго~увamіЯ для забезпеченНJI відпочинку та дозвілля населення, на 
теРJfГОРIЯХ охоронних зон, зелених насаджень загального користування: 

парків, скверів, бульварів, відповідно до п. 5.4 ДБН 360-92·· оо 

2.2.15. Не допускаєгься будівництво житлових будинків на ділянках, які 
передбачені затвердженими детальними ІШанами територій, проектами 
1абудови для будівницrва дитячих дошкільних закладів, шкіл, інших об'єктів 
громадського призначення сфери обслуговуванНJI населення, спортивних 
споруд, окрім розміщення за відповідним містобудівним обrpунтуванням 
ЖlfГЛОВИХ будинків з відповіднJ.lМИ вбудовано-прибудованимJ.I об'єктамJ.I 
соціального призначення. 

2.2.16. В межах червоних ліній вулиць, доріг, майданів забороняється 
облаштування raнкiв, східців, перепадів висот та інших перепон, окремих 
власних входів до нежилих вбудовано-прибудованих приміщень з вулиць. 

2.2.17. 3абороНJIЄТЬСЯ під час переІШануваННJI приміщень у багатоквартирних 
житлових будинках: 

- об'єднувати балкони з помешк8ННJIМИ квартир JWIJIХОМ розб.lpання 
зовнішніх стін; 

- переносиrи ОП8JПOвальні прилади на лоджії та балкони; 

_ об'єднувати квартири по вертикалі з повним або частковим розбир8ННJIМ 
міжповерхових перекриттів; 

_ збільшувати ІШОЩУ приміщень санітарних вузлів і В8ШІИХ кімнат за рахунок 
жилих приміщень квартири; 

_ влаштовувати прорізи в несучих стінах без затвердженої в установленому 
порядку проектної документації; 

_ розбирати підготовку під пiдnоm на звукотеШІоізотщійнііі основі при 
ремоші, що прmводить ДО неПРШ1УСТJIМОГО акустичного дискомфорту в 
квартирах, розміщених нижче поверхом; 

_ улаштовувати прибудови до жит~ових приміщень перших поверхів 
багатоквартирних житлових буДИНК1В ~ веранд . та го~подарських 
приміщень квартир- улаштовувати КОб~онери. та CТ1JIЬНИКОВlб.aиrени на Ф ~повИХ 'Іа rpОМ8Дсь1СИХ УДШeJJЬ, ОРІЄНТОВаних. в 11( вулиць, 
асадах Awr&&' • • _ 

перелік JIКИX визначає виконаний КОМІТет МІСЬКОІ ради. 
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Розділ 3. Реєстрація об'єктів іllвеСТУВDllllЯ 

~.1. Для забезпечення єдиного обліку інформації щодо інвесторів та об'єктів 
Інвестування, з метою своєчасного та достовірного інформування 

~OMaдCЬKocтi про здійснення інвестиційних процесів у будівельніfi галузі 
М1ста Бровари, а також для запобігання випадкам шахрайства у сфері 
залучення коштів юридичних та фізичних осіб для фінансування 
будівницrва, здійсmoєгься реєстрація об'єктів інвестування. 

3.2. Реєстрація об'єктів інвестування здійсшоєгься виконавчим комітетом 
Броварської міської ради або спеціально уповноваженою ним особою. 

3.3. Отримання витягу з реєстру об'єктів інвестування про ресстрацію 
об' скта інвестування є підставою для звернення заявника до Інвестиційної 
ради міста щодо розміщення на території міста об' єктів виробничого, 
соціально-побутового призначення чи ринкової інфраструктури. 

3.4. ПоложеННJI про порядок реєстрації об'єктів інвестування затверджуєгься 
рішенням Броварської міської ради. 

Розділ 4. Отримання земелы�оїї ділЯНКl1 для будіВППЦТВD об'єкту 

містобудуваппя 

4.1. Земельні ділянки державної та комунальної власності надаються для 
будівництва за рішенням Броварської міської ради. Якщо ці ділянки раніше 
були надані у користування (постійне користування, оренду), особи, 
зацікавлені у їх вилученні, зобов'язані погодити із землекористувачами та 
Броварською міською радою місце розташування об'єкт&, розмір земельної 
ділянки та умови П вилучення з урахуванням комплексного розвитку 

території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і 
прилеглих територiJJx усіх об'сктів, умови ПРОЖlШання населеШUI і охорону 

довКЇJшЯ. 

Пигaннsr отримання ДJIJI будівництва.~емельноі ділянки з прив~тноі ~aCHOcтi 
зацікавлені особи вирішують самоСТ1ИНО, ШЛJIXОМ укладеШUI вщпов1ДНОГО 

цивільно-правового договору. 

4.2. Вибір земельних діляНок для ~оз~еННJI об'єктів проводиться особами, 
зацікавленими у їх BiдвeдeН:n, ~щпов1ДНО до Порядку вибору земеJlЬ~ 
ділянок ДJIJI розміщеНWI об ЄКТ1В, затвердженому постановою КМУ ВJД 
31.03.04 р. Н!!427. Архітектура в пор~, визначен~му зак~нодавством 
Украіни, надає інформацію ос~б~ з~леним у ~JДВ.eдe~ зе~еJlЬНИХ 
ділянок, щодо можливих ваР1ВВТ1В ~ОЗМ1ЩеННJI об ~ В1ДПОВ1ДНО дО 
затверджено! містобудівВОі до~еиr8Ц11 та докумеlП8Ц11 ~ землеустрою. 
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4.3. ПогоджеННJI місць РОЗТamyDанНJI об'єктів, розмірів передбачуваних для 
ВIiJJученНJI зе~ельних ділянок та умов їх відведеllНЯ провадигься 
Броварською МІСЬКOJО радою, а у випадках встановлених законодавством, 
Київською обласною державною адміністрацією Кабінетом Міністрів 
Уlсраїни, Верховною РадОIО України. ' 

4.4. Особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних діJJJlНОК, звертаються з 
КJJОПОТанням про погодження місць розташування об'єmв до Броварської 

міської ради, яка розглядає пиrання про погодженНJI місць розташування 
об' єктів після отримання позитивного висновку інвестиційної ради. 
КлопотанНJI щодо об'єктів, вилучення яких провaдиrься Кабінетом Міністрів 
Украіни, подаються до Київської обласної державної адміністрації. 

4.5. В клопотанні про погодженНJI місця розташування об'єкту зазначається: 

обrpунтування необхідності BїдвeдeННJI земельної ділянки; 

орієнтовний розмір земельної ділянки; 

бажане місце розташування об'єктів із зазначеННJIМ іх на відповідному 
планово-картографічному матеріалі (за H8JlBHOcтi); 

умови вилучення (викупу) земельної дWнки. 

До клопотання додаються копії установчого документа та свідоцтва про 
державну реєстрацію юридичної особи, а також у разі наявності - копії 
матеріалів проектів будївmщrва об'єктів (ТШlових проектів або проектів 
повторного застосув8ННJI), містобудівного обrpунтування розташування 
об'єкта на теригорії кварталу існуючої забудови, ішпих проектних матеріалів 
щодо умов забудови земельної ДЇЛЯНІоI. 

4.6. Броварська міська рада РОЗГJJJlДає Юlопот8НWI і в п'ятиденний строк з ДНJl 
реєстрації направляє його разом з доданими матеріалами на РОЗГJJJIД органів 
земельних ресурсів, природоохоронних, теригоріальних органів виконавчої 
влади з питань лісового господарства і санітарно-епідеміологічних органів, 
органів містобудування і архіте~и та охорони культурної спадщини. 
Зазначені органи протягом. двo~ T~ З ~ одержання клопотання надають 
свої . висновки Броварській М1~ькій ~aд1, ~a з урахувавням одерж~ 
ВИСНОВІdв протягом десяти диш пр~ас РlшеlП~ про погоД>кеllНЯ MICЦJI 

розташування об'єкта або мотивоване РlшеlШJl про ВІДМову. 

4. 7~ Яхщо погодження місЦІ. р.оз~aJП?'В8НШІ об:єкта пров~с~' Київською 
обласною державною 8ДМ1НIC'Ip8Ц1ЄJO, .КаБШетом Міні~ш Yкp~ 
Верховною Радою Украіни, Броварс~ка ~cькa paд~ готує свій висновок 1 
подає матеріали на погодження до КиївСЬК01 облаСН01 РадИ. 
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4.8 .. У разі відмови у погодженні місця розташування об'єкта пJ.ПанНJI 
ВИРІШУЄТЬСЯ У судовому порядку. 

4.9. У разі задоволення позову щодо оскарження відмови власника землі або 
землекористувача, сільської, селищної міської ради, органів державної влади 
у погодженні місця розташування об'єкта рішення суду є підставою ДЛЯ 
розробки проекту відведення земельної ділянки 

4.10. Броварська міська рада при погодження місця розташування об'єкту або 
наявності відповідного рішення суду надає згоду на підготовку (розробку або 
перепогодженНJI) проекту відведення земельної ділянки (в тому числі вразі 
зміни цільового призначенНJI земельної ділянки). Проект відведення 
розробляється організацією, яка має ліцензію на здійснення землевпорядних 
робіт на підставі договору з заінтересованою особою. 

4.11. Розроблений проект відведення погоджується з органом земельних 
ресурсів, ПРИРОДООХОРОННJ.Пtf органом, санітарно-епідеміологічною службою, 
архітеІСТУРОЮ та органом охорони культурної спадщини. 

4.12. Погоджений проект відведення подається на затвердження до 
Броварської міської ради. Одночасно з затвердженням проекту міська рада 
приймає рішення про надання земельної ділянки у власність або 
користування. В разі наявності двох чи більше заяв (клопотань) про 
відведення ДЇЛJlНКИ, над8ИНJI ділянки У власність чи користування 
здійСlПOється на конкурентних засадах ШЛЯХОМ проведеННJI аукціону чи 
конкурсу в ПОРЯДКУ, затвердженому Броварською міською радою. 

При наданні земельної ділJШКИ в оренду строк оренди визначається з 

урахуванням строків будівництва об' єкту. 

Розділ 5. Дозвіл на будівництво об'єктів містобудуваннв 

5.1. Передпроектві робото 

5.1.1. для здійснення робіт з про.ектуван~ об'єкта містобудування (далі -
об'єп) інвестор має отримат~ д~зв~ па буД1Вшщrво. 
Дозволом на будівництв~ об ~Ш МІстобудування є: _. . 
_ рішення Броварської МІСЬКОІ ради .про Haд~ земелЬ~ОI ~ 13 земель 
державної чи комунальної власноСТІ ДJUI РОЗМІЩення об єкта Мlстобуду8анни 
в порядку, визначеному з~ме~ним законодавством; . 
_ рішення Броварської МІСЬКОІ ради про ~ад8ИНJI ~озво~ на буД1Вниц:rво у 
разі H8JlВHOCТЇ У забудовника ~окумеlП1В, що ВJДПОВJДВО . до cтaтn 126 
Земельного кодексу. УкраінИ посвІДЧУЮТЬ право на земельну Д1JIJIНКy. 

5 1 2 Д . а бvдівllИЦТВО дає право замовникам на отримання вихідних 
. .. ОЗВШ Н JI. ..:3 б' . оектув· ."ииСІ' зwпсвеННJI проектно-вишукувальних ро ІТ та 

даних на пр cuu ... ., 
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отримаННJI дозволу на виконання будівельних робіт у порядку, визначеному 
чинним законодавством. 

Дозвіл на будівницrво об'єкта містобудування не є документом, що посвідчує 
право на землю. 

Дозвіл на будівницrво об'єкта містобудування не дає права на початок 
виконанНJI бу дівсльних робіт без одсржанНJI відповідного дозволу місцсвої 
інспеІщії державного архітектурно-будівельного контрото. 

у разі якщо фізична або Іоридична особа не розпочала будівельні роботи 
протягом двох років від дня отримання дозволу на будівництво об'єкта 
містобудування, цей дозвіл втрачає чинність. Поновлення дозволу 
відбуваєгься у такому самому ПОРЯДКУ, як і його надання. 

5.1.3. Для отримання дозволу на будівництво Іоридичні та фізичні особи, які 
мають наміри щодо вкладеННJI інвестицій, готують попередню інформацію 
ДJIJI розгJIJIДy на Інвестиційній раді міста про: 

- фушщіональне призначешш об'єкта інвестування та його складові частини; 

- бажані (орієнтовні) основні техніко-економічні показники: загальна площа і 
кількість кварт}1р; продукція і потужність (ДJJJI об'єктів В)1роБЮIЧОro 
призначеlПlJl); місця (для закладів освіти, культури, ОХОРОIDI здоров'я, 
громадського харчування та ін.); торговельна площа; загальна площа (ДJIJI 
офісів, багатофункціональних комплексів та ін.); показники об'єктів 
комунального та іншого призначешш; чисельність працюючих; 

_ викопіюв8IПIJI З Генерального ману забудови м. Бровари з HaнeCeННJIМ меж 
земельної ділянки; 

_ план земельної ділянки з HaнeCeННJIМ на ній варіантів розміщення об'єкrа із 
зазначеННJIМ загальної мощі ділянки; 
_ особливі умови функціонування (за наявністю); 

- відомості про державну реєстрацію; 

_ ВИТЯГ з реєстру об' єктів інвестування про реєстрацію об' єкта інвестування; 

_ іншу інформацію на вимогу Інвестиційної ради міста. 

3а результатами розгляду iнвecт~.oгo про~кту Інвестиційна рада міста 
визначає істоТні умови договору мІЖ МІстом та ~e~opOM про пайову участь 
у створенні соціальної та інжеН~РНО-ТР~СПОРТНОl ІНфраструктури м. ~pOBa
рв.' H8JlВнicть цього договору Є ,обов JlЗковою умовою ДJIJI подальшого 
розгЛJlдy' інвестИційного проекту. 
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· Невиконання або неналежне виконання умов договору між містом та 
ІНвестором _про паАову участь у створенні соціальної та інженерно
траJlСПОРТНОІ ІНфраструктури м. Бровари, є підставою для скасування усіх 
рішень ~oдo даного інвестиційного проекту, ПРИЙНJIТИX ІнвестиціЙНОIО 
радою МІста та БроварськоlO міською радою. 

5 .. 1.4. I~Becтop може виконати (замовити) передпроеlстні пропозиції, 
Мlс"Гобу Дlвне обrpунтування apxitektypho-мі('''Тобу дівнJ.lХ вирішень щодо 
забудови Teplrropiї бажаного місця розташування об'єкта з урахуванням 
інформації про правовий статус, допустимі види забудови та іншого 
використання земельних діляllОК. 

Такі передпроектні пропозиції не є стадіями проеrcrування і розглядаються 
Управлінням містобудування та архітеrcrури під час підготовки висновків 
щодо можливості розміщення об'єктів містобудування, вибору земельних 
ділянок ДЛJI розміщення. об'сrcrів містобудування, вирішення питань 
формування забудови території міста. 

У цьому випадку дії інвестора щодо отримання вихідних даних, розроблеННJl 
містобудівного обrpyиryваШIJI, передпроеrcrних пропозицій є його 
інвестиційним ризиком. 

5.1.5. Інвестор може вистymrrи замовником особисто або має право 
визначиrи і на договірних засадах призначити замовника (забудовника), який 
від імені інвестора представлятиме його у відносинах з іlDllИМИ учасниками 
містобудівної та інвестиційної дiяnьност~ іншими юридичними і фізичними 
особами щодо визначеШIJI місця розташування об'єrcrа містобудування, 
надання земельної ділянки, проеrcryвання та будіВlПЩТВа об'єrcrа 
інвестування, інших питань інвестиційної діяльності. 

5.2. Отримання дозволу на будівництво особою, яка не має права 
власності .. и користування на земельну ділянку та об'єкт Ilерухомого 
майва. 

5.2.1. Особа, зацікавлена в отриманні земе~ної ~ ДJIJI будівlDlЦТВа 
об'єкта містобудування, звертаєrьСJl з В1ДПовІДНИМ. клопотанням до 

Броварської міської ради. До клопотання додаЮТЬ~JI MaTepl~ та розрахунки, 
передбачені п. 5.1.3 Правил, а також передпроеrcrш ПРОПОЗИЦl1. 

5.2.2. У разі коЗDI земельна ДЇЛJIIІКВ перебуває у І(ОРИСТУВ~ ішпо~о 
землекористувача і потребує вилучеШIJI (викупу) з користування ~ ОСІб, 
Броварська міська рада розглядає клопотання, ~a умови H8JlВHOCТ1. згоди 
землекористувача, попередньогО розгляду І позитивног? ~lшеННJI 
Інвеспщійноі ради міст&, належного виконання. умов ~OГOB~PY M~ МІСТОМ та 
інвестором про пайову участь у cтвope~ СОЦlальНОІ та Інженер~о
транспортної інфрастрyкrypи м. Бровари, І направляє його разом з 
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відпові~ними. матеріалами до місцевого відділу земельних ресурсів, 
УправЛІННЯ МІстобудування та архітеlrrypИ Броварської міської ради, органу 
охорони природи, Броварської районної СЕС, відцілу культури, iHcnrryтy -
розробника Генерального ІШану м. Бровари (в разі потреби внесення змін до 
генерального ІШану) для підготовки висновків щодо можливості погодження 
місця розташування об'єкта. 

5.2.3. У випадку, визначеному в пункті 5.2.2, на підставі рішення Броварської 
міської ради про погодження місця розташування об'єкта (вилучення 
земельної ділянки) та надання дозволу на розробку проекту відведення 
земельної ділянки інвестор (замовник) забезпечує розроблення проекту 
відведення земельної ділянки та після завершення його розроблення і 
проведення землевпорядної експертизи у встановленому порядку звертасться 

до Броварсы�оїї міської ради із клопотанням щодо прийнятrя рішення про 
затверджеІПШ проеlСТУ відведеllllЯ та lІадаIlIІЯ земелыІїї дїЛЯШ(И. 

5.2.4. У разі коли земельна ділянка відносиrьСJl до земель державної чи 
комунальної власності, не наданих у користування, Інвестиційна рада міста 
здійснює попередній розгляд клопотання про надання земельної ділянки ДЛJI 
будівництва об'єкта містобудування. Позитивне рішення Інвестиційної ради є 
підставою ДЛЯ підготовлення комплексного висновку архітектурою, з 

урахуванням висновків відповідних землевпорядних, природоохоронних, 
санітарних, які надають ці висновки протягом двох тижнів від ДНJI звернення 
зацікавленої особи до цих органів. У разі надання негативного комrшексного 
висновку також надаюТЬСЯ РОЗ'Jlснення та відповідні рекомендації. При 
наявності позитивного КОМІШексного висновку, належного виконання умов 

договору між містом та інвестором про пайову участь у створешri соціальної 
та ішкенерно-транспортної інфраструктури м. Бровари, Броварська міська 
рада розглядає клопотання і приймає відповідне рішення щодо надання 
дозволу на виготовлення проекту BїдвeдeННJI земельної ділянки ДJШ 
розміщеННJI об'єкта містобудування. На підставі даного рішеННJI інвестор 
(замовник) забезпечує розроблення проекту відведення земельної ділянки та 
після заверmеННJI його розроблення і проведення зеr.шевпорядної експертизи 
у встановленому порядку зв~ртаєrьCJI до Броварської міСЬКОї. ради із 
клопO'I'8ВНJlМ щодо прИЙНJ11ТJI РІшення про затвердження проекту ВІДВедення 

та надання земельної ДЇЛJIНКИ. 

5.2.5. Рішення Броварсько! міської ради про ~їдведення земе~ної д~ у 
користув8НВJI (власвість) 13 земель дep~aвHOI чи комунальНОl вл~сноCТl ДЛJI 
будівmщтва об'єкта містобудування є mдст~ою ДJШ отримання швеc:rором 
(замОВНИКОМ) отримaIIВJI докумепrа, що посвІДЧуЄ право Ha.~eMeJlЬНY ~ 
та після затвердження в установленому поридку пр~еКТl!Оl, до~еJП'aцu на 

б · о належнОГО B}JI(OHaнRJI умов договору мІЖ МІстом та швестором 
УД1В1DЩТВ , • • - • -
про пайову участь у. створеННІ СОЦlальНОl та lНЖбен~рно-транспор:rвОl 
інфраструхгури М. Бровари дозволу ва виконaнвJI УДІВeJIJjШІХ роБІТ В 
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іllспеlсції Державного архітектурно-будівельного кокrpОЛIО в установленому 
порядку. 

5.3. OTplll\lallllB дозволу ІІа будіВllllЦТВО осоБОIО, вка I\lає право влаСllості 
(KopIICТYBaIIIIB) 118 зеl\leJJы�уy ділВІІКУ з об'єктаl\lll IlepYXOl\loro I\lаЙllа 

5.3.1. Власник нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, 
наданій у власність ЧИ КОРИСТУВ8ННJI ДJJJI оБСJlУГОВУВaннJI цього майна, ЯКИЙ 
мас намір здійснити будівництво (реконструкцію, знесення існуючої будівлі з 
наступним будівництвом) за встановленим функціональним призначенням 
об'скта та цільовим призначенням земель (категорісю), звертаcrься до 
Броварської міської ради щодо надаllНЯ дозволу на будівництво у разі, коли 
заплановане до будівництва функціональне призначення об'єкта відповідає 
цільовому призначенню земельної ділянки відповідно до стапі 19 
З~мельного кодексу Украіни і не потребує ПРИЙНJlТrЯ рішення БроваРСЬКОIО 
МІСЬКОЮ радою. 

До звернення додаються правовстановmоючі документи щодо земельних та 
майнових відносин на цій ділянці (акт на право власності або користуванНJI 
земельною ділянкою, документ, що посвідчує право власності на об'скт 
нерухомого м8ЙНа, договір оренди тощо), а також відомості про: 

- бажані (орієнтовні) основні техніко-економічні показники: загальна площа і 
кількість квартир; продукція і потужність (для об'єктів виробничого 
призначення); MicЦJI (для закладів освіти, культури, охорони здоров'я, 
громадського харчування та ін.); торговельна nлоща; загальна площа (ДJIJI 
офісів, багатофующіон8JIЬНИХ комrшексів та ін.); чисельність працюючих; 

_ ситуаційний план (схема MicЦJI розташування об'єкта); 

- відомості про державну реєстрацію; 

_ передпроектні пропозиції, якщо такі виконувались за бажанням інвестора; 

_ витяг з реєстру об' єктів інвестування про реєстрацію об' єкта інвестування; 

_ іншу інформацію на вимогу Інвестиційної ради міста. 

Інвестиційна рада міста здійсшоє попере~ роз~ЛЯД звернення що~о 
надашш дозволу на будівницrво та визначає ІСТ~ТШ ~ови .. ДO~OBOPY мІЖ 
містом та інвестором про пайову участь у cтвope~1 ~ОЦ1ально) та 1ЮКенерно

транспортної івфрастрyкrypи м. Бровари. Наяв~сть ць~гo договору є 
обов 'ЯЗКОВОІО УМОВОІО для ~од~ьшого роз.гляду ІНВестиційного ~oexтy. 
П ·ШJ· еНШІ ІнвестиційнО) ради є ПІДставОIО для Haд8ННJI "uською 
03итивне р _. ( . 

радОIО дозволу на' зміну цільовоГО призначення земельНОІ Д1JIJIНКИ ~ разІ 

б . і) та ~rrrотовки комплексного висновку УправJПННJIМ 
нео ~OCТ1 &~ • 
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містобудуванНJI та архітектури із залученНJlМ відповідних землевпорядних, 
ПРIfРОДООХОРОННих, санітарюlХ, охорони культурної спадщини відповідно до 
їх ПОВlІоважеJ~, які надаJOТЬ свої висновки протягом двох тижнів від дня 
зверненНJI зацІкавленої особи до цих органів. У разі надання негативного 

комплексного висновку заінтересованим особам також надаються 

роз' яснення та відповідні рекомендації. При наявності поз.rrивного 
комплексного висновку, належного виконання умов договору між містом та 

інвестором про паЯову участь у створенні соціальної та і нженер НО
транспортної інфраструктури м. Бровари, Броварська міська рада розглядає 
зверненНJI і приймає відповідне рішення щодо надання дозволу на 
будівництво об'єкта містобудуванНJI. 

5.3.2. Рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на 
будівництво є підставою (після затвердження проектної документації, 
належного виконання умов договору між містом та інвестором про пайову 

участь у створенні соціальної та іюкенерно-транспорmої інфраструктури м. 
Бровари,) ДJDr отрим8ННJI дозволу на виконанНJI будівельних робіт в інспекції 
Державного архітектурно-будівельного контрото в установленому порядку. 

5.3.3. Інвестор, який є власником або користувачем земельної ділянки та 
об'єкта нерухомості і має намір здійснити будівництво із зміною 
функціонального призначення об'єкта, що тягне за собою зміну цільового 
призначення земель, звертаєгься до Броварської міської ради стосовно 
ПРИЙНJ1ття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки у 
встановленому ПОРЯДКУ, визначеному п. 5.2.1 - 5.2.5 Ц}ІХ Правил. 

5.3.4. 3Heceнmr розміщених на земельній ділянці будівeлr. і СПОРУД, винесеННJI 
інженерних мереж дозволяєrься при HВJlВHocтi У замовника погодженої та 
затвердженої в установленому порядку проектної документації, докумеиrа, 
що засвідчує право на земельну ділянку. 

Розділ 6. Вихідні дані на проектуваннв 

6.1. 3агaJIы�іi відомості 

6.1.1. Вихідні дані на проектування ВКJПOч~? архітектурно-~анувальне 
завд8ННJI завд8ННJI на проектування, техшчm умови ЩОДО Інженерного 

забезпеч~ння об'єкта архітектури, Дані технічних обстежень, imпi вихідні 
Дані, що ВИПJIИВаІОТЬ з призна~еННJI об'.ЄКТа, ~еобхідні ДJUI його проектув8ШIJI 
та здійснення інвестиційної дuшьноСТ1. АРХ1те~но-пл~~не завдання 
та технічні умови є складовими част~ам~ ВИХІДНИХ ~аних 1 ДІЮТЬ ПРОТАГОМ 
нормативного терміНУ прое~ання І БУ~НІЩ1'Ва об єкта, ~e в буJU:-JIКОМУ 
ВШlадку не Meвme двох роКІВ з момеиry ІХ затвер~ення. Після закшч~~ 
терміну іх діі, архітектурно-планув.~не ~ав~ання ПlДJUIГає пе~ереєстрш:: 
продовжешпо терміну діі в УПРВЛ1НН1. МIc:rO y~8IIНJI та аРХ1тектури, 

Й а те ... ·,.nжиі умови - в оргaIDЗ8ЦUIX, JIК1IX видали. oro видав, AПD""&&&А 
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До IlІІхіДlllіХ даних на npоеКТУВО1ІІ1JI відносяться також дозвіл 110 будіВIІІЩТВО, 
ОТРІІМUІІИЙ У ПОРЯДКУ, ВІІЗllачеllОМУ НІІМІІ I1РUВIІЛ~fII, 

ІІUДUІІІІЯ вихідних данІІХ заМОВlІlІІСУ 'шБСЗllСLIУСГЬСЯ відповіДIІІI~1ІІ ОРГОllnМIІ 
Д~РЖPlIІІОJ'О lІагляду, підроздіJJ~Ш IІIІІ(ОIIDIІЧОГО Ісомітету ради, КОМУIІМ ... IІІМl1 
IІІДIlРИ,смствами, установаМIІ, ОРГnllі:шціЯМJI, які ексnлуатуlOТЬ іllЖСIІСРJlі 
МСРСЖІ 'ra забезпечуlOТЬ піДI(ЛlО'IСIIIIJI об'сктіll будівництва до іllЖСIІСРlІІlХ 
МСрСЖ (ДШlі - міські СJlужбll '1'11 іflші І' іДIІОНідні організації, 'Ікі нuдшоть 
ТСХllіЧllі умови, зазначені в п, 6,3.4 ЦІІХ ПРnПJlЛ). 

6.1.2. ЗUМОВJlИК може ІІа догопіРШIХ зuсuдuх ІІа влаСllllfi розсуд ДОРУЧІІТІІ 
ОТРI·IМPlIШI і комnлектуваНl1JJ IlІІхіДІІІІХ ДШІІІХ організаціі КОМУНШIІ.IІОї фОРМIІ 
I.JIUСIЮС'J'і 1'0 іншим особам. 

6.1.3. ЗаМОВНИI( забезпечує ІІІЩШІІІJІ Ilрхітеlстурі графіЧНIІХ '1'11 іlllllllХ 
мотсріШlів, необхідних ДJJЯ п iДJ'o'J'ol. ІСІ І ЛПЗ, підповідно дО B"'~IOI' ПОС'J'ШJOВІІ 
l<uGішrгу Міністрів YкpaїII'" під 20.12.99 N 2328 "Про ПОРЯДОІС ШIДШIІІЯ 
upxi'J'CICTYPflO-nЛанувaJПiНОГО ЗUВДШІІІ'І 'І'О "СХJlіЧJlИХ умов щодо забс:tIIС'IСJlIJJI 
об'СIС'І'О архітектури і ВИЗНОЧСIJШІ розміlJУ IIJIII·I· ... за їх видачу". 

6.2. З.ІІІ/ •• 'ІІІІИ ІІа проеКТУОRllІІl1 

6,2,1, Завдання на npоеКТУВОШIJI об'С'IС'I'11 іІІвестування (будіВIШЦТПII) (ДLUlі -
об'(~IС'I'О) Є офіційним докумеll'l'ОМ iIIllCC'I'OPO, замовника (заБУДОВIІІIIСLІ), '11(1111 
ІШДLІС'І'І.СJІ генnpоектувалыІІ(уy і міС'I'IІ'I'I. основні реквіЗИТIІ і 'J'CXlliICO
СIСОllOмі'ші ПОІ(азники об'ЄIСТО будіllllшtl'IШ, ІІІІМОГИ щодо ЙОГО nлаllуllwIыІІх,' 
ОІ)хі'I'СIС'I'УРНИХ, інженерних і 'I'СХШ)JIШ'Ї'IІІI1Х рішень та властивостсit, OCIIOIIIIIIX 
ШIРLlмаl'ріо, ваР'сості, ор.'аflі:шціj' '1'11 TcpMilli.. ЙО"О будівницгuо, 11 '1'111(0)1( 
осоБJII'lDі вимоги щодо його СIССIIJIУ(l'I'lщі~', Яlсі повинні ВХОДJ.П'ІІ до СIСJlLЩУ 
IIРОСIС'I'IІО"I(ОWТОРИСНОї jtOICYMCI 1'1'111 ,іі, розробляєгься ЗUМОІІІІІІІСОМ 
(~JtlБУДОПIll'І1(ОМ) разом З проеIСТУ"IIJII.IIШС()М зп фОРМОІо, наведеllОIO 11 ДОДI1'ГКУ 
tI, і 'J(І'гоерджуєгься інвестором, 

6.2.2. ЗОПДОННJI на проеlСТУПOlIШI о(і'('IС'I'I' з залученНJlМ кошті.. MiCI,ICOI'O 
БIОД)IССТУ розроБЛЯЄГЬСJl ЗОМОПIllII(()М (~ш(іУДООIІШ(ОМ) самостіЙIlО 11бо P01~)M ~! 
11110СIС1'УIІМЬНИІ(ами, ПОГОД)ІСУСІ'І.С'І l'O'JIIOI}JIДIIIIICOM бlоджетНl1Х ІСUІІІ'І'Ш І 
~II'I'IIСРД)l(УcrьCJI В установленому ІЮІ"Щ"У· 

6.2.3, У розі потреби до ЗОІЩШІШІ 111І 1ІІ'0СIСТУВВННЯ дoдoєrЬCJl IIJІІІІЮІЮ

'l'UХIЮJlогі'lIiС завдання, $ІКС l .... зllПllш~ 'l'шсIIIUlСI13I11IIСII: 

• UІ(JШД, I1пflмеliУВВIШЯ ПРl4міЩСШI,~ 

• ОII)I(ПlIІ1 ЗПГОЛЬІІ8 площа ПРlІміЩUIІІ.: 

• оuоnшші умови ексnлуаТОltіУ. 



Планово-технологічне завдання складаєrься за довілЬНОJО формою 
ексnлуатyJОЧОIО організаціЄlО (оператором) разом з проектувальником, 
погоджуєгься замОВЮflCОМ (забудовником) і затверджуєгься інвестором. 

6.2.4. За рішеННJIМ інвестора (замовника, заБУДОВНlflCа) на будь-якому етапі 
проектуванНJI до затверджеННJI проеКТНО-КОППОРllсноі документації можуть 
розроблятись доповненНJI до завдання на проектуванНJI, які вносить зміни та 
ДОl10вненНJI до раніше затвердженого завдання на проектування за умов 
внесення відповідних змін до АПЗ. 

ДоповненНJI до завданНJI на проектування розроБЛJlJОТЬСЯ, ПОГОджyJоться та 
затверджуються у порядку, визначеному у цьому розділі. 

6.2.5. Інвестор (замовник, забудовник) в установленому порядку визначає 
генпроектувальника і має укласти з ним договір на виконaнюr проектно
вишукувальних робіт. 

6.2.6 Генпроектувальники об'єктів інвестування із залучеШlЯМ бюджетних 
коштів визнаЧ8l0ТЬСЯ інвесторами на умовах тендерів, що організовYlОТЬСЯ 
замовниками, відповідно до Закону Украіни «Про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державю кошти». 

6.2.7. Генпроектувальник може бути визначений на власний розсуд інвестора 
(замовника) або за результатами проведеННJI архітектурних та містобудівних 
конкурсів в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.11.99 N 2137 "Про затверджеШІЯ Порядку проведеШІЯ архітектурних та 
містобудівних конкурсів". 

6.3. Технічні умови 

6.3.1. Технічні умови (далі - ТУ) - це КОМШІекс умов та вимог щодо 
інженерного забезпечеННJI об'єкта з визначеННJIМ джерел енергоносіїв, 
приймальних систем B~ДOBiдвeдe~,. сп~ціальних умов експnyатації, місць 
приєдн8НWI до відпОВJДНИX зовН1ШН1Х 1НЖенерних мереж, розрахункових 

інженерних навaпrажень, умов здійснеННJI будівшщтва. 

6.3.2. На підставі завд8ННJI на opoeктyв~. г~ШІр~~КТУВаль~ B~OНY~ 
розрахунки потреб в навантаже~ на зов~ МІСЬКІ ~eHepН1 КОМУШК8Ц1Ї 
і системи ДJUI забезпечеВНJI ф~онув8ННJI об єкта будlВНИЦТВа. 

. . 
На базі розрахунк~вих ~eH~1DIX Hop~anlВiB та відповідно до Правиn 
забудови теРИТОРІЇ КиївСЬКОІ облаСТІ. геШlpоектувальник розроблвє 
опитувальні аркуші і передає їх замОВНИКОВІ. 
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Ь.J.J. замов~ (забудовник) разом з відповідШfМИ проектувальниками 
замовляє у МІСЬКІІХ службах та інших відповідних організаціях ТУ щодо 
інженерного забезпечення об'єкта. 

ВJlКОНанюr технічних умов є обов'язковим для інвестора, замОВНlfка 
(забудовника), генnpоектувальника, будівельника. 

6.3.4. Міськими СЛужбами та іншим .. відll0ВЇДНИМ}1 ОРJ1lНїзau.іJl1\Ш на підставі 
дозволу на будівницгво, отриманого відповідно до розділу 4 Правил, 
надаються ТУ щодо забезпечення: 

водопостачання: пиrне, господарче, технічне, промислове, для 

пожежогаСlННЯ; 

- водовідведення (І,аналізаціі): господарсько-побyrова, промислова; 

- дощової каналізації~ 

.. теплопостачання: цекrpалізованого, від локальних джерел; 

.. гаричого водопостачашut; 

- електричного енергопостач8ННJI; 

- газопостачання; 

- зовнішнього освітлеШUI; 

- телефонізації: цифрова, аналогова, стільникова, lиrернет; 

- диспетчеризації; 

-телебачення: кабenьне, супутникове, колективного користування, lнтepHeт; 

.. радіофікації; 

- цивільної оборони; 

- безпеки руху; 

. але~«.сОРТУВання переробка,спалення,утилізaюdи,захороненни, - СМlтrєвид .nпп. '. • .. 

вивезеВНJI на визначені міСЦІ yrИЛJЗaцtl; 

• ,.. " ",,""«V'l1" звлїЗници, автоШJIЯXИ ЗaraJIЬного користування, водні .. mд 13дIВ 1 uи~· 

ПIЛJIXИ; 

.. пожежної безпеки (охоронІ, сигналізацш тощо). 
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6.3.5. У разі проектування житлових будинків висотою, більшою за 
встановле~ державНИМIІ нормами і правилами, та громадських будинків 
заввишки бlль~е 67 r:" за вимогою інвестора, замовника (забудовника) також 
роз~оБЛЯIOТЬСJl ІНДИВІДуальні технічні вимоги (ІТВ), Jlкі містять вимоги щодо 
БУДІвницrва суnyrніх технічних споруд ДЛJl іх експлуатації (майданчики Д1lJI 
РJlТУВальних пожежних вертольотів, об'єкти третього резервного джерела 
воДопост~чання, дизельні електростанції) тощо, Jlкі надаюТЬСJl управлінНJlМ 
пожеЖНОI та техногенної безпеки МНС УкраітІ та іншими органами 
державного нагляду. 

6.3.6. Міські служби та організації надають технічні умови в двотижневий 
термін відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
20.12.99 N 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального 1авдаННJl 
та технічних умов щодо іюкенерного забезпечення об'єкта архітектури і 
визначення розміру плати за їх видачу". 

6.3.7. Термін дії ТУ встановлюєrЬСJl міською службою або організацією, що 
надає ТУ, вихоДJIЧИ з нормативних термінів проектуваннJl і будівницrва, ме 
не мешпе двох років. 

6.3.8. ТУ, реалізація яких пов'JI3ана 3 прокладанНJIм інженерних мереж по 
зеМJlJlX, що перебувmоть у користуванні або володінні, можуть надаваТИСJl 
замОВJШКам (забудовникам) за погодженНJIМ з власниками (користувачами) 

відповідних земельних ділянок. 

6.4. Архітектуроо-плаоувальое завдаовв 

6.4.1. Архітектурно-планувальне завд8IПIJI (далі - АПЗ) є документом, JIКИЙ 
визначає комплекс містобудівних вимог та умов проектування об'єкта, що 
ВИIlJlИВ8ІОТЬ з рішень Броварської міської ради і виконавчого комітету ради, 
положень затвердженої містобудівної документації, державних будівельних 
норм, цих Правил, а також граничні параметри об:єкта та узгоджеННJI його з 
навколишньою існуючою забудовою, осоБJlИВI умови та обмежеННJ1 
проектування і будівництва у зонах охорони пам'яток культурної спaд:щшlИ, 
природоохоронних зонах - з метою створеlПlJl СПРИJIТливого та безпечного 
ДЛJI здоров'JI населеННJI серед~вища ДЛJI функціонування об'єкта (КОМПJIексу)~ 
збережеИНJI ісиуІОЧОГО ДOB~, ypaxyв~ .державних, гром~ських 1 
приватних інтересів під час БУДІВництва об ЄКТІВ І забудови територій. 

6.4.2. В АПЗ визначаєrься перел~ не~бхідних те~чних YМ~B, ішпих 
вихідних даних на проектув8ННJI 1 буД1В~О об єкта, щО 1ПДJIJIГ8ІОТЬ 
отримашпо замОВlJШ(ом, встановmoєrьCJI crадlИН1СТЬ проектування. 

у разі проектуваіпш ВИСОТНИХ житлових та громадських будинків та ~ 
складних споруд, зазначе~ в п. 6.3.5 цих Правил, у АПЗ зазначаєrьСJl також 
перелік індивідуальних теХНІЧНИХ умов (ІТУ). 
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6.4.3: ~ АПЗ Вlfзначаєrься термін його дії в залежності від нормативних 
теРМІНІВ проектування та будівницrва. 

Термін дії АЛЗ визначаєrься не менше двох років і вважаєгься 
пролонгованим на термін до завершення будівництва, якщо воно розпочато 
протягом цих двох років і здійсmоєгься у нормативний термін. 

у випадку, JlКЩо проектна документація не затверджена в установленому 
ПОРВДIСУ протягом терміну дії АПЗ, замовник (забудовник) зобов'язаний 
ПРОДОВЖІПИ термін дії АПЗ у встановленому порядку. 

АПЗ продовжуєгься на термін не більше одного року і після завершення 
цього терміну знову підлягає продовжешпо з урахуванням можливих змін 
державm« норм, а також містобудівної ситуації. 

6.4.4. АПЗ готуєгься архітектурою з урахуванням завдання на проектування, 
представлеllОГО замОВІIИКОМ, затверджусться lІачалы�иlсомM архітеlСТУРИ або 
його заступником і є обов'язковим для виконання. 

6.4.5. для отримання АПЗ інвестор, замовник (забудовник) має надати до . 
аРХІтектури: 

- дозвіл на будівницrво об'єкта з графічними матеріалами, підготовленими 
відповідно розділу 5 цих Правил; 

- завдання на проектування. 

За потреби виготовлення графічних матеріалів іх підготовка здійснюється у 
місячний термін на замовлення інвестора, замовника (забудовюпса) на 
договірних засадах організаціями, створеними для надання платних послуг у 
сфері містобудування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.12.99 N 2328 "Про Порядок надання архітектурно
планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення 
об'єкта архітектури і визначеННJI розміру плати за іх видачу". 

Під час проектувaRIUI за зверненням або за погоджеННJIМ інвестора, 
замовника (забудовника) архітектурою можуть вноситися до АПЗ 

обrpyиrовані зміни. 

Ар;dтектyj,но-планувальне завдання видається замов~ в місячlШЙ термін 
після подання матеріалів, зазначених У першому абзаці цього пункту. 

6.4.6. ~o У наданому інвесторові, зам~вникові (З~БУДОВНШСОВі) АП3 
визначені вимоги, які порушують державш ~орми, ДUI його. мож~ бyrи 
зупинена Держбудом Украіни, заступником МІСЬКОГО голови (в1ДПОВ1ДНО до 
розподілу повноважень) до ycyнeННJI цих порушень. 
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6.~.~. ~opMa ~З'. СIOJадена з урахуванням вимог постанови Кабінету 
МІНІСТРІВ УкраІНИ вщ 20.12.99 N 2328, особливостей містобудівної практики 
м. Бровари, наведена у додатку N!! 5 до Правил. 

6.5. Illші BIIXЇДIIЇ даllї 

6.5 .. 1. В залежності від призначення об'єкта та умов його розміщення 
apX~Tcктypa можс встанОВlrrи в АПЗ необхідність OТPll1\laннn додатКОВИХ 
ВИХІДНИХ данИХ, зокрема: 

- матеріали технічних обстежень будинків і споруд, що підлягmоть 
реконструкції, а також тих, що безпосередньо межують з проектованими 
будинками та спорудами і знаходяться в зоні впливу будівельно-монтажни.х 
робіт, з технічними висновками і відповідними рішеннями замовника 
(забудовника) по них (можyrь буги виконані на замовлення інвестора у 
процесі розроблеlПlJl просктно-кошторисної документації); 

- ландшафтна оцінка териrоріі, погоджена архітектурою; 

- акт обстежеННJI (знесеlПlJl, перенесення) зелених насаджень, підготовлений 
відділом екології та природних ресурсів, погоджений в установленому 
порядку управлінням екології та природних ресурсів; 

- документи, що підтверджують згоду мешканців, власників, орендаторів на 
відселеШIJI (переселеШIJI) з будинків та СПОРУД, щО підлягають знесеmпо 
(перебазуваншо ) та/або відповідні гарантії замовника; 

- схвалені архітектурою передпроектні пропозиції, якщо такі виконувались; 

_ погоджене в установленому порядку містобудівне обrpунтування, якщо таке 
виконувалось; 

_ висновок центрального органу виконавчої влади в сфері охорони 
культурної спадщини, спеціально уповноваженого органу охорони 
культурної спадщини, Інституту археології НАН України, історико-
містобудівне обrpунтування; 

_ дозвільні і погоджувальні документи на застосув8НIIJI газу ДJIJI проектування 
котельних установок; 

_ протокол міжвідомчої коміСії з теплопостач8НIIJI по об'єктах з автономними 
джерелами теплопостачання; 

_ за необхідНості акт обстеження земельної ділянки, складений за формою, 
наведеною у додатку N!! 3; . 

:. 

, .\ 
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- інші документи, необхідні Д1IJI розроблеННJI проекту. 

РО1ДЇЛ 7. ІІІЖСІІСРІІЇ ВlІluукуваllllЯ 

7 .1. РОЗРОб~енНJI проектної ДOКYMeкraцii на будівництво об'єктів без 
проведеННJI Інженерних вишукувань не допускається. 

7.2. Необхідність проведення та основні ВИДJІ інженеРНіL't вишукувань для 
будівництва відповідно до вимог законодавства і державних норм 
визначаlOТЬСЯ генnpоектувальником (замовником) та відображаlOТЬСЯ у 

завданні на проектування або в технічному завданні, Яlсе затверджується 
замовником. 

7.3. Інженерні вишукування ВИКОНУIOТЬСЯ на замовлення інвестора 
(замовника) або генnpоектувальника, якщо це обумовлено договором 
(контрактом) між ними. 

7.4. Крім основних ВИДів інженерних вишукувань (топографо-геодезичних, 
геологічних, влаштувань пробних кущів паль) в залежності від призначення 
об'єкта та умов його розміщення виконуються також інші ВИДJі вишукувань: 

- гідрологічні; 

- гідрометеорологічні; 

- археологічні; 

- радіаційні; 

- біологічні та інші. 

7.5. ImкeHepHi вишукування здійСШОIОТЬСЯ на підставі дозволу на 
будівництво об' єкту містобудування. 

Виконавці робіт зобов'язані вiдmко~ати землекористувачам 
(землевласникам) усі відповідні зб~ пов'язаН1 з виконанням B~aнь 
та приведеННJIМ земель У попер~~ .. стан, про що зазначається .у ~еХН1ЧНОМУ 
завданні. Відшкодування збитКІВ ЗД1Исmоється за рахунок коПlТlВ Інвестора у 

встановленому законодавством порядку. 

7.6. Інженерні вишукування ~ИКО~Ь~Я підприємстввщ організаціями та 
установами, що мають відпОВ1ДНУ тцеНЗIЮ. 

7.7. Підприємства, які проводять ~a території міста ішкенерні виmyкyв~, 
арХ1·тектурИ оригш8JIИ топографо-геодезичних матеРІалІВ 

передають до .... .. 
.. .nтnпn1RaRЬ та геОЛОГІЧНІ ЗВІТИ ДJIJI техшчного ПРИИМaннJI, 

виконаних вПU&J .... J-. • б . . .. 
·.!" ... "ого зберігання І подальшого використання У МІСТО УД1Вши 

коlПpОJПO, ПОСТlиn 

38 



діяльності в ПО~ИДКУ, встановленому відповідно до Інструкції з топографо
геодезичного ЗНІмання ГОНТА - 2.04-02-98. 

7.8. Топ.~граФ~-геодезичні матеріали Д1IJI виконання передnpоектних 
ПРО?ОЗИЦllf, МІстобудівного обrpунтування, проектної документації на 
БУДIВН1ЩТВО ВИКОнyJоться в масштабах 1 :5000, 1 :2000, 1: 1 ооо, 1 :500 та 
надаlOТЬСЯ на платній основі інвестору, замовнику (забудовнику) в 
УL"Тановленому порядку. 

7.9. Матеріали топографо-геодезичних вишукувань М 1 :2000, 1 :500, 1 :200, 
що не мають штампів відповідних служб архітектури про дозвіл на 
виконання проектно-вишукувальних робіт; про нанесення червоних ліній, 

технічних коридорів інженерних мереж, проектних меж ділянки (території) 
та штампа управління земельних ресурсів щодо нанесених меж відведення 
земельної ділянки, вважatоться недійсними. 

РозроблеНШІ проектів з BlfКOPIICТallНDl ТШGІХ матеріалів не допускаєrься. 

7.10. ПроведеННJI інженерних вишукувань на землях заповідників, парків
пам'яток садово-паркового мистецrва дозволяєrься за погоджеННJIМ з 

відповідними органами виконавчої влади. 

Археологічні ДОСЛІдження здійСlПOються в порядку, визначеному 

законодавством. 

7.11. Власники земельних ділянок та підприєм~ва, що виконують на 
ділянках будівельні чи опоряджувальні робощ забезпечують збереження 
пунктів Державної геодезичної мережі. Знесення геодезичних знаків 

заборонено. 

Роботи З перенесення знmсів вИІ(О~ОТЬ спеціалізовані ~ИЄМCТDа за 
погодженням з архітектурою, управл1ННJlМ земель.них ресурсш , Головним 
управлінням геодезії, картографії та кадастру Мшекобезпеки Украіни за 
рахунок кошriв інвестора, замовника (забудовника). 

Ро:щш 8. РозроБJlеППJl проектноі докуаrептаціі 

8.1. 3аГaJJьві вимого 

8.1.1. Проектна докумеиrація на будівництвО об'ЄIC'l'а розробляєrься згідв~ з 
вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартш, 

. авил Правил забудови та затверджуєrься замовником в 
норм 1 пр J 

у~ановленому порJЩКY. 

81.2 Д ~ викоНВШU1 пРоеJmПIХ робї-r відповідно до дозволу ва . . о поча~.~.1 б' . 
будіввицrво та АПЗ визначаєrься назва о ЄICl'a. . 
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На початок ~~ое~них РОб~т визначається повна назва проектно-кошторисної 
ДOKYMeНТ~ЦI1 І об єкта (далІ - назва будови), яка формально ідентифікує об'єкт 
(будову) 1 використовуєгься під час здійснення правовідносин на етапа.'С 
розроблен~ проектно-кошторисної документації, будіВНИI{fВа, ПРИЙНЯ1їя в 
ексrшуатацuо, оформлення права власності (користування) та вирішення 
Пlrrань авторського права. 

8.1.3. Проектно-кошторисна документація в залежності ВІД категорії 
складності об'єкта складається з відповідних стадій: 

- ескізний проект (ЕП); 

- ескізний проект забудови (ЕПЗ); 

- техніко-економічний розрахунок (ТЕР); 

- техніко-економічне обrpунтування (ТЕО); 

- проект (11); 

- проект забудови (ПЗ); 

- робоча докумешація (РД); 

- робочий проект (РП). 

у сі стадії проектування не можyrь бyrи використані для будівництва без 
виконання стадії робочої документації або робочого проекту. 

Назва проектно-кошторисної документаціі та. стадійність проектув~ 
об'єкта визначаєrьСJl відповідно до вимог таБЛИЦІ 1 з урахуванням катеГОРll 
складності об'єкта. 

Таблици 1 
.' -

IКатегоріі .' Стадіі !назва проектпо-кошторпсооі докуаlеllтаціі 
IскладИОСТI проекryваОВR 
, об'єкта 'І --

Г
1 . '," ,Щвостадїйний ескізний.. проеп .нового 

n БП РДІ IбудівlПЩfВа (реконструкщ1) об єкта ЦИВІЛЬного 
. . npизначеННJI 

r " . І ДBOCТaдi~ ескізний .~оеп нової забудов~ 
'~ kпз РД (рекоистрyкцt~ терИТОрll кварталу або вулИЦІ 
[ n [ , об'єктами ЦИВ1JlЬиого призиаче~ _ 
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інового --буді~;IfЦ:Гва-- -<pё~OHёТpyкцii)- - об'ооа! 
- -- ______ .і (будови) виробничого призначення ! 

r----------··· -------- --- -_.- --- ----; 
!:П р Д іДвостадійний проект нового будівництва! 

ІІІ , і(реконструкціі1 об'єкта цивільного (виробничого) і 
_ _ _ .. ___ 1_____ Іпризначення І 

І --~востадіЙний' -- - пРоеicr----IЇоВоі-----3абудо-;;~1 
!ПЗ р Д :(p~KOHcтpyкцii) териrоріі кварталу або вулиці І 
І об єктами цивільного (виробничого)! , 

ІІІ 

,lV, V 

! ,призначення І _.- _.,------ ' ' 

і --'- ------rтриёТадійіі~й - проект нового - будівництвїі; 

І призначення І 
jЕП п РД ,11(реконструкції) об'єкта (будови) цtшільного; 

:. '-' -- --г------- ТриётвдіЙїїИй-- ---·щ,оект нов-Йї-· -. забудови І 

iIV, V jEПЗ ПЗ РД (реконструкції) териrоріі, вулиці, кварталу, І 
~ _____ .~ =:lраЙОIIУ .Об'~ам~ ~іл~I~~~ _ПР~lJа~J~JJJIЯ ___ ._,1 
: І Тристадійний проект нового будівшщrва 
jIV, V ТЕО П РД (реКОНСТРУJщїі1 об'єкта (будови) виробничого! 
: І призначення ! 
! !ТРJістадіЙниЙ проект ---~OBOГO -- буд~-;;iU~а і 
ІVI ЕП П РД житлових та громадських будівель, ОСОБЛИВО,' 
І СКJIадних висотних споруд, який ВИКОНУЄТЬСЯ 
І IВідповідно до індивідуальних технічних вимог 

І lодностадійний робочий проект нового 
І, П РП ,БУДівшщтва (реконструкції) об'єкта (будови) 

:~ільного(виробничого)призначенни 

І Гп, ~П і двостадійний проект (реконструкції) лінійних І 
11J 'мереж, споруд 

'Г·· -:"'1' .:.... -:..:....--:..----'-:;'і::о~дн:-о-ст-ад-;ійний:--:-пр-о-е-кт~(р-е-к-он-стр-yxцu--:::·ї):::--л-:-інійних-;·=---І 
'. . . _: РП _ .. Mep~?J<, спор~Д 

Категорія складності об'єкта визначаєrЬСJl згідно з ДБН А.2.2-З-2004. 

8.1.4. під час викон8НВJI прое~ робіт з peKOH~yкцii, в ~oмy числі 
незавершеного будівНИЦТВа, слІД оБО~'~КОВО В назВІ б?:ДОВИ ВІДобразити 
фушщіональне призначення об'єкта до І ШCJIЯ реКОНСТРYJЩ1I. 

8 1 5 П _ ошторисна докумекrація може розроБЛJlТИСЯ з визначенним 
. .. роектно к . б 

черг будівництва і пускових комплексІВ, якщо це перед ачено завд8ННJIМ на 

проектуванни та обумовлено у АПЗ. 
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У. цьому разі затверджувана cтaдїJI проекту будівництва розробляєrься в 
ЦІЛОМУ на повний розвиток БУДОВIІ, В тому числі по чергах будівництва з 
МОЖЛИВJiМ визначенням пускових комплексів. 

8. 1.6. Розділи проекту будівництва, які виконуються субпідрядними 
проектувальниками за окремими договорам." укладеними з 

генпроектувaJlЬНИlСОМ, скріпляються підписом та печаткою проектувалЬНИlса 
в у" .... аноВленому порядку і ВХОДЯТЬ до складу проекту бу дівництва, за якість 
якого в цілому несе відповідальність генпроектувальник згідно з 
законодавством. 

СубпроеlСТУВальники несуть відповідальність перед генпроектувальником за 
Яlсість відповідних розділів проекту будівництва. 

8.2. ОСІІОВІІі заВДВllllВ стадій проеКТllОЇ докумеllтвції 

8.2.1. Скл8Д, зміст, порядок оформленни стадій проектування ТЕО, ТЕР, ЕП, 
П, рп, Р Д визнаЧ8l0ТЬСЯ відповідно до вимог державних будівельШІХ норм 
"Скл8Д, порядок розробленни, погоджеННJI та затвердження проектної 
документації ДПJI будівництва" ДБН А.2.2-3-2004. 

8.2.2. Під час розроблеННJI ескізного проекту (далі - ЕП) та визначеННJI його 
складу слід керуватись ПоложеННJIМ про ескізний архітектурний проект, 
затвердженим Держбудом Укрafни від 23.10.91 N 51-839/1. 

8.2.3. Ескізний проект забудови (далі - ЕПЗ) є стадією проектування і 
розробляєrься ДЛJI пршщипового визначеННJI містобудівних, об'ємно
проСТорових, планувanьШІХ і технічних рішень під час проектування нової 
забудови (реконструкціі1 територій сукупності окремих земeJlЬШІХ ділянок і 
об'єктів ва них по вулицях або кварталах площею до 50 га. 

8.2.4. ЕП3 може розроблятися як затверджувана стадія з подальшою 
розробкою робочої дoкyм~втaцii ~ забудови т~риторій до 20 га об'єктами 
цивільвого призначеННJI І І n категорій складнОСТІ. 

. 
ЕПЗ може розробзumlСJl JIК поперeдвJI CТaДIJI проекryвaннJI перед 

затверджуванОIО: для забудови територій площеlО 20 - 50 га об'єктами 
цивільвого призвачеННJI IV і V категорій складно:rі. В ._~oмy разі ЕП~ 
погоджуєrься архітеКТУРОIО для розробки ваСТУПНОІ стадп проектування І 
реалізується гевпроеІСТУВальmпcом на замовлеНВJI забудовника. 

8.2.5. ЕПЗ розроБЛЯєrься, JlКlЦO в~ідними .~аними ва проектування 
встановлений єдиниіі забудовник обранОI терИТОрll. 

42 



8.2.6. ЕПЗ розробляєrься в оБСJl3і і складі згідно з відповідним Положенням, 
затвердженим постановоlO Держбуду УкраїНIІ та Спілки архітекторів України 
від 23.10.2001 N 511839/1. 

8.2. 7. ~ разі необхідності в складі ЕПЗ розробляється розділ "Проект 
розподшу території" з визначенням меж прибудинкових територій, меж 
земельних ділянок для будівництва об'єктів, меж територій загального 
КОРИL-гуваННJI. 

8.2.8. ПЗ є стадією проектування і розробляється, якщо вихідними данl'ІМИ 
для проектування встановлений єдиний забудовник обраної території. 

Скл8Д, зміст, порядок розроблення, погоджеННJI і затвердження ПЗ 
визначається державними будівельними нормами. 

8.2.9. ПЗ може розроблятись як затверджувана стадія у двостадійшlХ 
проеlcrах нової заБУДОВl1 (реl(ОНСТРУІщії) території вулиць, Ішарталу lШощеlО 
20 - 50 га об'єктами цивільного (виробничого) призначеННJI m категорії 
складності, ДJIJI яких за рimеlШJ(М забудовника і геШІроектувальника немає 
потреби розробляти додаткову передпроектну стадію ЕПЗ через принципову 
визначеність основних містобудівних, технічних і економічних показників. 

У цьому випадку після ПЗ розробляється стадія "робоча документація". 

8.2.10. ПЗ може розроблятись JIК затверджувана cтaдїJI утристадійних 
проектах нової забудови (реконструкції) території вулиць, кварталу lШощею 
до 80 га об'єктами цивільного призначення IV і V категорій cКJIaдJlocтi. 

У такому випадку розроблеmпo ПЗ передує ЕПЗ, а піCJIJI затверджеШIJI пз 

розроБЛЯЄfЬСJl робоча документація. 

8.2.11. у разі необхідності в CКJIaдi ПЗ РОЗРОБЛЯЄТЬ~JI розділ ."Проеп 
розподілу території" з визначеННJIМ меж земельних ДІЛЯНок БУДІВництва 
об'єктів, прибудинкових територіl, територій загального користуванни. 

8.2.12. РД розробляєrься ва підставі попер~двьої затверджуваної стадії ДJIJI 
безпосереднього ВИКОВaвнJI будівельних роБІТ. 

За ріше~ інвестора РД може РОЗРОБЛJIТИ~JI і до затверджеНВJI попередньої 
стадії проектування за умов погодження аРХІтектурою. 

8.2.13.' РП є ~еною стадією про~ктув~, яка склад~єТьСJl З 
затве аної чаCТШJИ і робочих ~ecneвь І розроБЛЯЄТЬСJl ДJIJI ap~TeктypHO 
. ~джув ·СКЛf:l7ПП.fY об'єктів ЦИВUlЬного та виробничого призвачеВНJI І та П 
1 теxmчно не ~~- .' (р .ї) . 

·й кл' ади" ості а також ДJIJI БУДІвництва eKoBCТPYКЦU 1ВЖеверних 
катеГОрІ с '. 
мереж ДJIJI існуюЧИХ буДІВель . 
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РП розроБJUJЄfЬСJl У складі згідно з ДБН А.2.2-З-2004. 

РО1ДЇЛ 9. ПогоджеНIIR, експеРТllза та затверджеllllR проеКТllоі 
ДОКУl\lеllтаціі 

9.1. ПогоджеllllR npoeКYllOЇ ДОКУl\lептацїї 

9.1.1. В залежності від складності об'єкта містобудування архітектура 
РОЗГЛJIдає матеріали проектної ДOКYMeкraцiї, зокрема архітектурне рішення 
об'єкта, генералыJйй ІШан в М ] :500, схему організації рельєфу, виконану на 
вltкопіlOванні із топографічного плану міста в М ] :500 із нанесенням 
червоних ліній, нanРJIМlсів трас інженерних Mepe~ а також ІШан інженерних 
мереж, виконаний на викопоованні топографо-геодезичного ІШану М 1 :2000, 
визначає доцільність РОЗГЛJIду проектної ДOкyMeкraцїї на містобудівній раді 
управління містобудування та архітектури виконкому (далі - архітектурно
містобудівна рада). 

Містобудівна рада РОЗГЛJIдає передnpоектні пропозиції, містобудівні і 
архітектурні рішеННJI проектів будівництва (склад матеріалів наведено у 
додатку 2 до цих Правил) у термін не більше одного MiCJlЦJI з дня подачі 
необхідних проектних матеріалів. 

9.1.2. Містобудівні та архітектурні рішеННJI проектів ПОГОДЖУЮТЬСJl 
архітектурою ДJIJI подальшого розроблеННJI і затверджеННJI проектної 
документації піСЛJI доопрацювання архітектурних рішень за зауважеННJIМИ 
АМР в робочому порядку (листом-погоджеННJlМ з основними показниками 

об'єкта). 

Затверджувані стадії проектування (ЕЦ ЕПЗ, ТЕР, Ц ПЗ) і затверджувана 
частина РП ПЇДJIJlГВЮТЬ розгJUJДy і погодженню у архітектурі, іlПllИX службах 
та ресурсопостачальних організаціях, перелік JIКИX визначаєrьСJl у АПЗ та 

ТУ. 

у разі дотримання держав~ норм і пр~ИJI, Правил забудови проекти 
погоджуються у термін не БJJIЬше одного MICJIЦJI з ДНJI HaдВННJI замовником 

проепної дoкyмeкraцiї. 

Архітектура поГОДЖУЄ Ген~раль~ ІШан в ~ 1 :500, cxe~ організаціі 
рельєфу, виконану ва ВID(~~Вaшn 13 топографl:НОГО ІШану МІста в М 1 :500 
із HaнeceНIDIМ червоних ліній, напрJIМКОМ трас І~енерних Mepe~ а також 
план інжеверних мереж, викований ва креслеmn геверапьного ІШану М 
1 :2000 з ВЩІРJlМКом трас ~енерних мереж, погоджених влас~~ 
(ко и ачвМи) земельНИХ ~oк, по. яких проходять запроектованІ НОВІ 
аб: р:встрУ.ЙОВані інжеверН1 мереха, ІШан благоустрою та озеленеlDUl 
(додаток 2). 
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lНШ~ ОРГВІПf державного нагляду, структурні підроздimJ виконавчого 
КОМІТету Ради, міські служби та відповідні організації ПОГОджylоть: 

- iHCTJityr-розробюіК Генерального ІШану - генеральний ІШан об'єкта в 
частині відповідності розміщення будіВНJfl{l'ва Генеральному ІШану іншій 
містобудівній документації; зазначене погодження ОфОРМЛIОЄГЬСЯ підписом 
відповідальної особи на кресленні генерального ІШану та посвідчуєrься 
печаткою; 

- відділ Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Бровари - генеральний ІШан 
об'ЄІста в частині забезпечення безпеки дорожнього руху; зазначене 
погодження ОфОРМЛIОЄГЬСЯ підписом відповідальної особи на кресленні 
генерального ІШану та посвідчується печаткою; 

- управління культури виконкому - генеральний ІШан та максимальну висоту 
об'єкта при розміщенні об'єкта в зонах ОХОРОНИ пам'яток місцевого значення, 
на охороюованих археологічних територіях, в історичних ареалах міста 
Бровари, а у разі реставрації, реабілітації, ремонту, пристосування пам'яток 
культурної спадщини місцевого значення - архітектурні рішення фасадів у 
частині дотримання вимог законодавства з ОХОрОlП1 культурної спадщини; 

зазначені погодження оформmoються окремим погоджувальним листом за 
встановленою формою на запит замовника, а також у відповідних випадках 
підписом відповідальної особи на генrшані (фасадах), яка скріlШЮЄГЬСЯ 
печаткою; 

- Мінкультури Украіни - генеральний ІШан та максимальну висоту об'єкта 
при розміщеlПlі об'єкта в зонах охорони пам'яток національного значення, на 
охороlПОВаних археологічних територіях, на територіях державних історико
культурних заповідників, в історичних ареалах, а у разі реставрації, 
реабілітації, ремонту, пристосування пам'яток культурної спадщини 
національного зпачеlПIJI - архітеКТУРІІі рimеlПUI фасадів у чаСТІші ДОТРllМаШIJI 
вимог законодавства з охорони культурної спадщини - окремим 
погоджувальним листом за встановленою формою на зanиr замовника; 

_ відділ екології та природних ресурсів - акти обстеження зелених 
насаджеНJi, у т. If. при розміщенні об'єкта на територіях природно
заповідного фонду; водногО фонду; зазначене погодження оформmoється 
окремим погоджувальним листом за встановлеНОIО формою на запит 
замОВНИІ(а та посвідчуєrься печаткою; 

_ відділ екології та і природних ресурсів - генеральний ман та акти знесення 
зелеНих насаджеНJi в частш.n знесе~ з~ених .. насаджень; зазначен~ 

ННJI оформшоєгься IDДI1Исом ВЩnОВ1Д8JIЬНОl особи на креслеННІ 
погодже ... . 
гeHep8JIЬHOгO щіаву та посв1ДЧУєгься печаТКОIО, 
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- в~аСНИКlі :а кор~~ачі БУДlmків і споруд, що пiдnяГ8JОТЬ знесеmпо, або у 
разІ необ~IДНО~ ВlдселенlUJ (перебазуванlUJ) - в частині урахування іх 
майнових ІНтереСІВ у формі листів-погоджень, договорів та ін.; 

територіальна проектна організація - Київський Промбудпроект -
генеральний ІШан в ПИl'анlUJХ відповідності розміщеННJJ об'єкта схемі 
організації промрайону (пр ом вузла), іншим галузевим схемам та програмам 
щодо розви-гку ПРОМИСЛОВИХ теРJпорій в М. Бровари; 1І0годженНJI 

ОФОРМЛІОЄТЬСЯ окремим погоджувальним листом; 

- управління пожежної та техногенної безпеки МНС України - проектні 
рішення щодо дотримання вимог пожежної безпеки на відповідність наданим 
індивідуальним технічним вимогам у разі npоектуванНJI висотних споруд; 
погоджеННJJ здійсmоється окремим погоджувальним листом на запит 
замовника; 

- генеральна підрядна організація, якщо це передбачено завданням на 
проектув8ННJI, - будгеНПJI8Н, зведений КОШГОРИСШІЙ розрахунок вартості 
будівництва; 

- іюпі IОРИДИЧні та фізичні особи, зазначені в АПЗ, чиї законні інтереси 
мають бyrи ураховані під час здійснення будівництва і експлуатації об'єкта. 

9.1.3. Проектно-кошторисна документація, розроблена у відповідності до 
державних норм, стандартів та цих Правил, не підлягає погоджеmпo з 
органами державного нагляду, крім випадків, передбачених законодавством 

Украіни. 

За відсутніС'ПО норм і правил на проектування окремих об'єктів 
запропоновані проектні рішеннв необхідно погодити з відповідними 
органами державного наг.лвду. 

9.1.4. Документаців, виконана з обrpунтованими відхиленнями від державlDlX 
нормативних документів, ПЇДJIJIГає погодженню із органами, JJКi їх 
затвердили, в частині вказаних відхилень. 

Відповідність проектно-кошторисної. докумеиrаціі норматив"!й базі 
посвідчуєrьСJl підписом головного аРХІтектора проекту (головного ІНЖенера 

проекту). 

9.1.5. Робоча докумеиrація, виконана у ВідпОВ~Ості до затвердже~оі стадії, 
погоджеННІ о не пiдJшrає, крім робочих креслень Інженерних мереж І систем. 

Р б . еслеННJI інженерних мереж і систем у складі РД або РП Iriдпяrають 
о ОЧІ кр б . . 

з міськими служ амн та ресурсопостачальними оргamз8Ц1JlМИ, 
погоджешпо . б ТУ . . ТУ ""'nтo така вимога перед ачена цими ,а також у разІ 
JIК1 видали , ~ 
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наявності у робочій документації відхилень від ТУ, наданих у складі 
вихідних даних на проектування. 

9.1.6. Під час розроблення проекту реконструкції існуючого об'єкта, який Є 
Об'ЄЮ:ОМ . авторського права, слід у ПОЯСНІОвальній записці вказувати 
органIЗ8Wlо-розробника цього об'єкта, прізвища попередніх авторів та 
погоджувати з ними проектні рішення, що розробляються. 

9.2. КОl\ІплеКСl18 деРЖ8ВІ18 експеРТlІЗ8 проектів будіВІІІІЦТВ8 

9.2.1. У сі затверджувані стадії проектно-кошторисної документації (ЕП, ЕПЗ, 
ПЗ, ТЕР, П, ПЗ) і затверджувана частина РП перед іх затвердженням 
пiдnягають обов'язковій КОМlШексній державній експертизі відповідно до 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 483 "Про 
порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та 
проведення комплексної державноі експертизи". 

Перелік об'єктів, проекти будівництва пих не ШДJIJlГаІОТЬ проведенню 
комплексної державної експертизи, затверджуєrься Держбудом Украіни 
(додаткова інформація до Правил). 

9.2.2. Комплексна державна експертиза проекту будівництва на території 
міста Бровари, погодженого в установленому порядку, виконуєrься 

спеціалізованою державною організацією - Київською обласною службою 
Украінської державної інвестиційної експертизи (далі служба 
"Київоблінвестекспертиза") незалежно від обсягів та джерел фінансування 
будівницrва і форм власності інвесторів. 

9.2.3. Комплексна державна експертиза ПРОВОДИТЬСJl із залучеННJIМ органів 
державного нагляду в м. Бровари з питань санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, охорони праці та 
енергозбережеННJI, а У разі розміщення потеІЩіііно небезпечних об'єктів 
виробничого призначеННJI ПРОВОДИТЬСJl також експертиза з питань 

протиаварїйного захисту об'єктів, що MO~Ь становити ядерну та радіаційну 
безпеку, із залучеННJIМ органу МНС Украши. 

9.2.4. Наслідком проведеННJI державної експертизи проекту будівництва Є 
висновок з відповідними зауваженнями та рекомендаціями щодо 
відповідності проекту вимогам законодавства, державним нормам, 

стандартам і правилам. 

У разі коли вказаними рекомендаціями. встановлено окремі. B~eННJI 
дозвільноі докумеlП'ації на проектування ВІД складу проекту, т8К1 ВlдхилеННJI 
ПРИВОДИТЬСЯ' у відповідність до законодавства, державних норм в 

установленому порядкУ. 
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?2.5. З~алЬНИА термін проведення комплеКСIІОЇ державної експертизи 
IнвеСТИЦIЙНlіХ програм і проектів будівництва не повинен перевищувати 45 
календарНlfX днів. У випадках, передбачених законодавством, термін може 
буги продовжений до 120 календарНlіХ днів. 

9.3. ЗатверджеllllИ проектів 6удіВІІпцтва 

9.3.1. Порядок затвердження проектів будівництва затверджений постанОВОIО 
Кабінету Міністрів Украіни від 11.04.2002 N 483. 

9.3.2. Затвердження проекту будівництва здійснюється в формі розпорядчого 
документа (наказу, розпорядження, рішення) інвестора з наведеними 
відповідними техніко-еlсономічними показниками, рекомендованими 
позитивним висновком служби "Киівоблінвестекспертиза". 

Затверджена проектна документаціJl разом з позитивним висновком служби 
"Київоблінвестекспертиза" піДЛJlгає архівації архітеКТУРОIО. 

У разі відмінності основних техніко-економічних показників скоригованого 
за висновком "Киівоблінвестекспертизи" проекту від тих, що були погоджені 
архітектурою, затверджеlПfJl та архівація проекту здійснюєгься за умов 
погодження архітектурою скоригованих техніко-економічних показників. 

9.3.3. У разі необхідності внесення змін до проектного рішення після 
затвердження проекту інвестором приймаЄТЬСJl рішення щодо коригування 

проекry та його перезатверджеlПfJl. 

У цьому вШlадку замовник (забудовник) разом з генпроекryвальНJП(ОМ 
складає доповнення до завдання на проектув8ННJl, в JlКОМУ конкретно 

визначаюТЬСJl проектні рішеШIJI, що підлягають коригуванню. Доповнення до 
завдання на проектув8ННJI затверджує інвестор. 

9.3.4. У разі необхідності коригування інженерних рішень, зокрема трас 
інженерних мереж в межах будови та відведеної земельної ~ 
інженерного оБЛадн~ в. M~ax. визначених навантажень 1НВестор 
забезпечує розроблення ВІДПОВІДНОІ зМІНИ до проекту. 

Зміна іюкенерних рішень виконуЄГЬСЯ на гешшані забу~ови, В!lОСИТЬСJl до 
відповідних розділів проекту та П~!,О~ЄТЬСJl ~авл~ ІНЖенерного 
обладнання та підготовки T~P~OPII аРХІтектури І МІСЬКИМИ службами, 
організаціями, які надали техН1чm умови. 

Погоджена архітектуроЮ з~а ~енерних рішень стає невід'ємною 
частиною проекту і ПЇДJJJIГає apX1Вaцu разом з проектом . 

.. 
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?2.5. З~алЬНИЙ термін проведеННJI комrшексної державної експертизи 
IHBeCТIiЦlAHliX програм і проектів будівництва не повинен перевищувати 45 
календарних ДНІВ. У випадках, передбачених законодавством, термін може 
буги продовжений до 120 календаршfX днів. 

9.3. 3атверджеllllИ проектів будіВllllцтва 

9.3.1. Порядок затвердження проектів будівництва затверджений постанОВОIО 
Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 483. 

9.3.2. Затвердження проекту будівництва здійсНlОЕТЬСЯ в формі розпорядчого 
документа (наказу, розпорядження, рішення) інвестора з наведеними 
відповідними техніко-економічними показниками, рекомендованими 
позитивним висновком служби "Київоблінвестекспертиза". 

Затверджена проектна документація разом з позитивним висновком служби 
"Київоблінвестекспертиза" підлягає архівації архітеКТУРОIО. 

У разі відмінності основних техніlсо-економічних показників скоригованого 
за висновком "Киівоблінвестекспертизи" проекту від тих, що були погоджені 
архітектурою, затвердження та архівація проекту здійснюєrься за умов 
погодження архітектурою скоригованих техніко-економічних показників. 

9.3.3. У разі необхідності внесення змін до проектного рішеШIJI після 
затверджеШIJI проекту інвестором приймається рішеННJI щодо коригування 
проекту та його перезатвердження. 

у цьому вШlадку замовник (забудовник) разом з генпроектувальником 

складає доповнення до завдання на проектув~ в якому конкретно 

визначаються проектні рішення, що підлягають коригуванню. Доповнення до 
завдання на проектування затверджує інвестор. 

9.3.4. у разі необхідності коригування інженерних рішень, зокрема трас 
інженерних мереж в межах будови та відведеної земельної ~ 
інженерного обладнання в межах визначених навантажень пmестор 

забезпечує розроблення відповідної зміни до проекту. 

Зміна інженерних рішень виконуєrЬСJl на генrшані забу~ови, в~оситься до 
відповідних розділів проекту та п~!о~ється ~авл~нНJIМ ІНЖенерного 
обладнання та підготовки T~P~OPII аРХІтектури І МІСЬКИМИ службами, 
організаціями, які надали техlПчН1 умови. 

Погоджена архітектуроЮ ЗМЇІ!а ~енерних рішень стає невід'ємною 
частиною проекту і ПЇДJIJIГає арХ1В8Ц11 разом з проектом. 
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9.3.5. У випадку змЇJпf об'єr.шо-просторових показників будівлі 
затверджувана стадія проекту будіВНІщтва підлягає коригуванню, 
погодженmо, державній експертизі і перезатвердженНlО в установленому 
ПОРJlДку відповідно до цих Правил. 

у p~i коли коригув8ННJI проектних рішень стосується тільки змін 
ВНУГРlШНЬОГО rшанування. без змін фасадів, але це призводить до зміни 
1атверджених пока1НИКIВ, коригуєгься тільки відповідна робоча 

документація, яка підлягає комrшексній державній експертизі, а за ії 
ПОЗJfГИВНИМ висновком інвестор перезатверджує нові техніко-економічні 
показники, погоджені архітектурою. 

Ро]діл 10. БудівелЬІІі роБОТl1 

10.1. Вндача до]волу на ВНКОllаllllЯ будівелы�llхx робіт 

10.1.1. Дозвіл на виконаШUJ будівельних робіт з нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівлі, споруди, 
технічного переоснащення підприємства надається за встановленою формою, 
наведеною у додатку 7, за з8JIвою замовника (забудовника), складеною за 
формою, наведеною у додатку 8, відділ архбудкокrpоJПO відповідно до вимог 
Положення про надання дозволу на виконання будівenьюlХ робjт, 
затвердженого наказом Держбуду України від 05.12.2000 N 273 та 
зареєстрованого Міністерством юстиції Украіни від 25.12.2000 N 945/5166. 

До заяви додаються такі документи і матеріали: 

- рimеШIJI ради про надання земельної дinянки для будівництва або про 
надання дозволу на будівництво об'єкта містобудування; 

_ затверджена в установленому порядку проектна документація (у Т. ч. для 
реєстрації - будівельний генеральний план, паспорт фасаду в двох 
примірниках, поясшовальна З8ІШска); 

_ КОМІШексний висновок (позиrивний) служби "Киівобліввестекспертиза" або 
для проектів будівництва, затверджеlDlX Кабінетом Міністрів УІ\-Раіни, -
центральної служби Держбуду Украіни "Укрінвестекспертиза"; 

_ розпорЯДЧИЙ докумеиr про затверджеШUJ проекту будівНlЩl'Ва; 

_ докумеиr, що засвідчує првв.о власності забудовника (замовника) ~ право 
користування (у тому ~Cnl на умовах оренди) земельною Д1JIJIНКO~, 
передбаченою' ДJIJl будшництва, а у раз~ ~оведення peKoH~YКЦU, 
реставрації, капітального ре~оиry будшm, c~opyJPlt те~чног~ 
переоснаЩеННJI пiдnp~ємств - коmя докумеиrа, ~o ПОСВІДЧує право, вл~сноСТ1 
~ буДинок (спор~)~ або письмова згода власника на про~едення роБІТ; 
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- ПОЗIПlfВншl е~спертиR висновок, виданий спеціально уповноважеmw радОl0 
органом, що здtйсmоє місцеву інвеСТllційну експертизу проектів; 

- договір про пайову участь в розвитку у створенні соціальної та інженерно
транспортної інфраструктури м. Бровари з документальним підтвердженням 
його належного виконання на даному етапі; 

- наказ ГСНL-ральноі піДРJIДНоі організаціі про призначснНJt виконроба; 

- наказ генерального проектувальника про BeдeHНJI авторського нагляду; 

- наказ замовника про BeдeHНJI технічного нагляду; 

- загальний журнал робіт; 

- журнал авторського нагляду; 

- договір підряду на будівництво між замовником та генеральним 
nїдpJIДНИКом по об'єктах, що будYlОТЬСЯ за рахунок коппів державного 
бюджету, міського бюджету; 

- документ, який підтверджує ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки (в 
разі наміру розпочати будівництво такого об'єкту), оформлений згідно з 
Порядком ідентифікації та обліку об'єктів підвшценої небезпек", 
затвердженим постановою КМУ від 11.07.02 р. N!!956. 

10.1.2. При відповідності наданої документації законодавчим і нормативним 
вимогам дозвіл на виконання будівельних робіт надаєrься у тижневий термін 
з ДНJI npед'JIВJlешш ДOКYMeкrїв. 

Дозвіл на виконання будівельних робіт видаєrься на весь термін будівющrва 
згідно з календарним планом, який входить до складу затвердженого проекry 

будівництва або договору підряду. 

10.1.3. Продовження терміну дії дозволу на виконання бу~івельних робіт 
здійснюєrься за заявою забудовника (замовника), актом теХНІЧНОГО стану та 
обсягами виконаних робіт, ПЇДІШСаними відповідальним виконавцем 
(технагляд, виконроб, авторський нагляд). 

у разі І(ОЛИ дозвіл на викон8ННJI будівель~ робіт не було завчасно 
продовжено, таке будівництвО вважаєrься самовІЛЬНИМ. 

10.2. Основні ВП1\IОГII щодо впконаllНR будівельнпх робіт . 
10.2.1. mCЛJI отримання дозволу в відділу архбудк~~олю на виконання 
будівельних робіт за звер~е~м з~~~ник~ спецвlДДШ по конrpоJПO за 
станом благоустрою та зовн1ШН1м ДИ3awsом МІста видає ордер на порушеlПUJ 
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бл агоустр 010, зокрема на розробку котлованів, траншей, на роботи з 
вертикального планування території, інші зеftшяні роботи, встановленНJI 
обмежувальних огорож. 

Ордер на вказані роботи видаЄТЬСJl на термін, визначений календарним 
маном у проекті організації будівництва або на підставі договору (підряду), 
JlI(ИЙ за обrpунтованим зверненНJlМ замовника може буги продовжений. 

Зазначені роботи, що ВИКОНУIОТЬСJl без ордера на порушеННJI благоустрою, 
вважаються самовільними і піДJIягаlОТЬ зупиненнІО. 

10.2.2. Будівельні роботи здійснюються за договором підряду, укладеним між 
замовником і генпідрJIДНИКОМ відповідно до календарного ману проекту 
організації будівництва, затвердженого у складі проекту будівництва. 

І 0.2.3. З MeтolO організації будівельних робіт на будівельному майданчику 
генпідрядником розробляється і затверджується проект викон8ННJI робіт, 
JlКИЙ погоджується із замовником, проектувальником і субпідрJlДНИКами 
будівmщrва. 

Розпочинати будівництво без затвердженого проекту виконаШUI робіт 
забороНJIЄТЬСЯ. 

10.2.4. Будівництво дозволяється розпочинати ПЇСJJJl облаппув8ННJI 
будівельного майданчика, CТBOpeННJI побyrових умов ДJJJI робітншdв, 
передачі замовником (забудовником) гешІідрJlДНИК}' робочих креслень на 
перший рік будівницrва з штампом "До виробницrва робіт". 

Безпека праці на будівельному майданчику забезпечуєrься генпідрJIДНИКОМ і 
коиrpоmoється відповідними органами державного нагтщу. 

10.2.5. Якість викон8ШUI будівельно-моиrажних робіт постійно 
забезпечуєrься генпідрJIДНИКОМ і субпідрJlДНИКами, контротоєrься 
замовником, проектувальником і, в порядку вибіркового коиrpОЛIО, відділом 

архібудконтроmo. 

10.2.6. Відповідніcrь виконуваних будівельНО-М~lrrlDlGIИХ робіт робочим 
креслеННJIМ і затвердженому проекту БУДІВницrва . забезпечується 
генпідрJJДНИКОМ, постійно КОНТРОJПOєтьс~ ~оектувальником І замовником, а 

також в порядку вибіркового контроmo ВJДДШ архбудкоиrpоmo. 

10.2.7. у разі KOHcepBaц~ ~б'єкта. (будови) замов~ (забудовник) 
зобов'язаний повернути в вJДДШ аРХ1будкоиrpоmo ДОЗВШ на виконання 
будівельних робіт разом з розпорJIДЧИМ документом з~овника (забудовника) 

вцu. о ""а о"ержанни дозволу на консерв8Ц1Ю об'єкта з подальшим на консерв ~_. ~ . 
його закриrтим і забороною роБІТ. 
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Дозвіл на поновлення робіт видаєгься у порядку, визначеному відповідно дО 
ВИМОГ п. п. 10.1.1 - 10.1.3 цих Правил. 

1 0.~.8. Будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, 
IС~IТального ремонту будівлі, споруди, технічного переоснащення 

ПІдприємства без оформлення дозволу на виконання будівельних робіт не 
ДОПУСIСаІОТЬСЯ. 

10.2.9. Оформлення договорів на подачу на об'єкти будівництва 
електроенергії, ВОДИ, газу, тепла без дозволу на виконання будівельних робіт 
відділу архіБУДКОНТРОЛIО не допускаєгься. 

Розділ 11. ПРllUllЯтrя В експлуатаціlО закіl11lеllllХ будіВIIIIЦТВОl\1 об'єктів 

11.1. Порядок ПРПUВЯтrя в експлуатаціlО 

11.1.1. Прийняття в експлуатаціІо закінчених будівництвом об'єктів 
здійсlПОЄГЬСЯ згідно З Порядком прийняття до експлуатації закінчених 
будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.09.2004 N 1243 "Про Порядок прИЙНЯТТя в експлуатаціlО 
закінчених будівництвом об'єктів", та після документального підтвердження 
належного виконання умов договору між містом та інвестором про паАову 
участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. 
Бровари. ПрИЙНЯТТя в експлуатацію об'єктів, розташованих на земельних 
ділянках, право власності чи користування якими не оформлено в 
установленому порядку, забороняєгься. 

11.1.2. Експлуатація та використання об'єктів, не завершених будівlПЩТВОМ і 
не прийнятих в експлуатацію, забороняєгься. 

11.1.3. Ухвалешш договорів пїДІcmочешш темо-, енерго-, електро-, газо-, 
водопостачашш на об'єкт, не завершений будівництвом забороняєгься. 

11.1.4. Об'єкти виробничого призначення з чисельністю понад 50 працюlОЧИХ 
або BapтiCТIO пон~ 5 МЛН. грн. ~a Об'~ житлов~-громадського пр~начеlШЯ 
Ш, IV і V категорій складнОСТі до пред явлення ~ державним приимальним 
комісіям попередньо приймаються робочими КОМIС1ЯМИ. 

. б' Робочі комісії признаЧ8lОТЬСЯ з метОIО встановлення ГОТОВНОСТІ о єкта для 

пред'явлення державній комісіі. 

11.1.5. Робочі комісії признач~ться і ОЧОJПO~ться. з~овником. Після 
них недоліків і дефеКТІВ акт роБОЧОI KOМICII затверджуєгься 

усуне .' б . 
замовником, який приймає об'єкт пІД охорону Із ерІГВННЯ. 
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11: 1.6. ПРlіЙНJI1ї~ в еКСІШуатаціlО завершешlХ будівництвом об'єктів 
ЗДln~~Оєrься . на пщставі актів робочих комісій державними приймальними 
КОМІСІЯ~И, яКІ npизнаЧ8JОТЬСЯ по об'єктах, споруджених із залученням коштів 

Державного БJОДЖету Украіни, бюджету м. Бровари, коштів юридичних осіб 
державної власності або із залученням іноземних кредитів під гарaнrію 
Кабінету Міністрів Украіни. 

11.1.7. ПриАюnтя в еКСІШуатацію завершених бу діВНJiЦГВОМ об'єк-гів, 
споруджених за рахунок позабюджетних коштів, здійсНJОЄfЬСЯ на підставі 
актів робочих комісій, створених замовником, державними приймальними 
комісіями, які признаЧ8JОТЬСЯ розпорядженням міського голови (постійна 
створена виконкомом). 

11.1.8. Державну приймальну комісію очолює представник органу, що 
призначив ЦJO комісію. Датою введення в експлуатацію є дата підписання 
акта державної приймальної комісії органом, що призначив комісію. 

11.1.9. ПрИЙНЯТТя до експлуатації будинку з незавершеними та/або 
невідповідними паспорту фасадами, а також без здійснення комплексного 
благоустрою та озеленення прибудинкової території, передбачених 
проектною документацією, забороНJIЄfЬСЯ, крім випадків, передбачених 

державними будівельними нормами. 

11.2. Apxitektypho-техніЧIIВЙ паспорт 

11.2.1. Архітектурно-технічний паспорт (далі - А'І1І) об'єкта (будови) 
складаєrьСJJ відповідно до Положення про архітектурно-технічний паспорт 
об'єкта архітектури, затвердженого наказом Держбуду Украіни від 09.09.99 N 
220 і зареєстрованого Міністерством 10стиції Украіни 23.09.99 N 643/3936, 
генпроектувальником на замовлеlПlJJ замовника (забудовника) за учаCТJО 
генерального підРJJДНИКа і затвеРДЖУЄГЬСJl архітектурою. 

11.2.2. А m розробляttЬСЯ з метою забезпечення архітектурної, 
конструктивної, те~чної та функці~нальН~ї ~ентифік~ Об'~а (будови) ~ 
визначає архітектурН1, конструктивЩ теХН1ЧН1 та ФУНКЦlOнальm властивоСТІ 
завершеного будівництвОМ об'ЄJ('l'а, умови його Haдi~oї експлуатації, а також 
вимоги щодо захисту авторських прав за формою зnдно з додатком 8 до цих 
Правил. 

АТП розроблnЄfЬCJI ПЇCJIJI завершешm будів~ва за резуль~ат~ ~оботи 
робочої комісії і передаєгься ДJIJI роботи державній приймвльН1И KOМlC11. 

11.2.3. У разі виявлеШUI розбіжностей між техвіко-еко~омічними 
показниКами'Ї архітектурНИМИ характери~ами завершеного будІВНИЦТВОМ 
об'єпв.' і затвердженим прое~~~ буД1Вшщrва, робочими креспеНIIJIМИ 
проеКТliо-кошrорисна докумеиr8ЦUI підпягає коригуванню, погодженню, 

S3 



державній експертизі і повторному затвердженюо у порядку, встановленому 
WіМИ ПраВlшамн. 

у разі необхідності АТП коригується в частині змін, Вllесених за 
зауваженнями державної комісії. 

Затвердження акта державної приймальної комісії без виконання вимог цього 
пункту заБОРОНJItїЬСЯ. 

11.2.4. Замовник (забудовник) передає АТП, затверджеНIІЙ архітектурою: 

- І примірник - організації, що ексrшyатуватиме об'єкт (будову); 

- 1 примірник - архітектурі. 

11.3. ОСІІОВІІЇ оргаllїзаЦЇЙllЇ заХОДl1 ЩОДО забезпечеllllИ експлуатаціі 
об'єкта 

11.3.1. Після оформлення державного акта прИЙНЯТГя в ексrшyатаціlО об'єкта 
(будови), який побудовано із залученням коштів Державного бюджету 
Украіни, бюджету міста Бровари , коштів IОрИДИЧНИХ осіб державної 
власності, замовник (забудовник) зобов'язаний за розпорядчим докумешом 
інвестора передати об'єкт ДJlJI подальшої ексмуатації на баланс 
експлуатуючої організації з усіма витратами на будівництво об'єкта (будови). 

11.3.2. Після оформлення державного акта прИЙНЯТГя в ексrшyатацію об'єкта 
(будови), побудованого за позабюджетні кошти за інвестиційними угодами, 
інвестор (замовник, забудовшпс) разом з фізичними і юридичними особами, з 
якими були }'ІCJlадені вказані угоди, зобов'язаний оформити в Броварському 
міжміському БТІ правовстановmоючі докумеши на право власності на 
побудований об'єкт інвестування, в тому числі на вбудовано-прибудовані 
приміщення і приміщення нежилих поверхів. 

11.3.3. Після отримання всіма учасниками інвестиційної діяльності в 
будівництві правовстановmоючих документів на право власності на об'єкт 
житлового призначення інвестор зобов'язаний передати об'єкт для подальшої 
експлуатації на баланс товариству власників квapT~ (~o власники іх 
об'єдналися і зареєстрували в установленому порядку В1ДІІовщне товариство) 
або іншій експлуатуючій організації, яка визначаєгься рішеННJIМ виконавчого 
Ісомітету ради, а також власн.шсам вБУДОDаllо-приБудо~аIlИХ приміщ~нь і 
приміщень неЖИЛИХ поверХІВ ДJUI забезпечення ІХ ексrшyатацlї з 
відповідними витратами на будівництво об'єкта (будови). 

Після отримання всіма учасниками договірних інвестиційних відношень 
правовстанОВJПOю1lИX докумеиrів на право власності на об'єкт нежилого 
призначеНШІ інвестор зобов'ЯЗаний передати на баланс власникам об'єктів і 
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окремих приміщень об'єкти з BiдnOBЇДНIiMl1 Вlпратами на їх будівництво ДJIJI 
забезпечення їх ексrшуатації. 

11.3.4. ЕксrшуаТ)'lоча організація (власник або користувач) завершеної 
будівництвом будівлі, яка має дозвіл на будівництво (нове будівшщтво, 
реконструкціlО, капітальний ремокг, технічне переобладнання) будинку, 
державний акт nPИЙНJIТТя в ексrшуатацію, докумекг про право власності 
(користування), здійснює підключення будівлі до інженерн"*,,< мереж згідно з 
ТУ відповідних ексrшуатytочих організацій, затвердженим проектом. 

Розділ 12. РеКОllструкція, реставрація та капітаЛЬІІІІіі pel\IOIIT об'єктів 
(чаСТIIIIII СПОРУДІІ, будівлі), переплануваНllЯ квартир та іНШllХ 
вбудоваllО-ПРllбудоваllllХ ПРJlмішеllЬ 

12.1. Дозвіл на проектуванНJJ та реl(ОНетрукцію окремих частин будівлі, 
споруди (у разі зміни функцій житлового приміщенНJJ на нежитлові, 
виробничі або навпаки, зміни техніко-економічних показників), в Т. ч. на 
реконструкцію горищ з влаштуванням мансард, технічного поверху, 
реконструкцію цокольного, першого поверхів, підвалів, влawтyванНJJ 
окремих власних входів з вулиці до нежилих приміщень, надаєгься 

виконавчим комітетом ради тільки після інформув8ННJJ власника існуючої 
будівлі, отримання його згоди на проведеННJI таких робіт та оформленНJJ 
відповідного протоколу, а також укладеННJJ угоди між містом та інвестором 
про пайову участь у створешri соціальної та іmкенерно-транспортної 
інфраструктури м. Бровари з розрахунком пайового внеску у відповідності до 
методики, затвердженої рішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 
04.07.2002 р. Х!! 53-04-24. 

За НaJlВніспо відповідних звернень від зацікавлених осіб виконком готує 
відпОВідний висновок та проект рішеННJJ щодо Haд8ННJI дозволу на 
проепування і реконструкцію вк~аних. об'єктів. У ВШlадку, коли 
реконструкція об'єкту призведе до зМ1lШ ЦUILового призначеННJJ земельноі 

дimmки, рішеННJI щодо Haд~ дозволу на про~ктув~ і реконструкцію 
вказаних об'єктів готуєrься тсля проведеННJJ змІНИ цшьового npизначеННJI 

земельноі ділянки. 

Зазначений ВИСНОВОІ( та проект рішеННJJ виконкому про ДОЗВіл на 
проепування і реконструкцію ВІ(ВЗаних об'єктів погоджуєгься архітектурою, 
а на реставрацію, кaniталь~ ремоиr та ~истосув8ННJI ДJIJI пам'яток 
культурноі спадщини H8Ц1?H8JlЬHOГO, МICЦ~BOГO . зн~че~ також 
погоджуєrься відповідно Мінкультури Украши, ВІДДШом культури 
виконавчого комітету ради . 

Проектна. документація на реконструкцію розробляєrься на підставі 
відповідного рішеННJI виконкому про надання дозвOJI)' на проектув8IШJJ, 
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реКОllструкціlО, АПЗ, затвердженого та виданого архітеКТУРОIО, інших 
вихідних даних. 

До складу вихідних даних та висновків ВКЛIОЧаються також документи, що 
підтвеРДЖУIОТЬ згоду на передбачувану реконструкцію мешканців та 
власників квартир, інших нежилих приміщень БУДІІНКУ, законні інтереси 
ЯКІІХ мають буги ураховані під час реконструкції вказаного будинку. 

ДПЗ на проектування реконструкції об'сктів, визначених у першому абзаці 
цього пункту, готуєrься, видаєгься та З8Тверджуєгься архітектурою. 

Топографо-геодезичні матеріали, які додаються дО АЛЗ, з нанесеними 
червоними лініJlМИ та трасами магістральних інженерних мереж, готуються 
організаціями, що мають відповідну ліцензію, а нанесення на них червоних 
ліній здіЙСШОЄГЬСJl архітектурою .. 

Генеральний ІШан земельної ділянки з прив'язкою відносно встановлених 
червоних ліній, трас інженерних мереж, елемекriв окремого власного входу 
до нeжиnого приміщення, розробляєгься організаціями, що мають відповідну 
ліцензію, і погоджуєгься архітектурою. 

Проектна документація на реконструкцію об'єктів пiдnвгaє комплексній 
державній експертизі (крім тих, що визначені в довідковій інформації до 
Правил), погоджуєrься архітектурою, іншими службами та 
ресурсопостачальними організаціями відповідно до вимог розділу 8 цих 
Правил. 

12.2. Дозвіл на реставрацію, ремонт, пристосування пам'яток культурної 
спадщини національного, місцевого значення надаєгься рішення виконкому 
на підставі висновків відповідно Мінкультури України, відділу культури 
виконавчого комітету Раді!, іlПlПlХ органів державного нагляду (ДІІВ. РОЗділ 
8), JПCi надаюТЬСJl в термін, що не перевищує одного місЯЦІ з ДНJI надання всіх 
необхідних докумеиrів. 

Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках ~льтурноі сп~ 
національного, місцевого значеШUI виконуються на mдCТaвl дозволу вІДДілу 

державного apxitektypho-б~дів~НОГО ~оmpолю, Haд~oгo В. у~ановленому 
порядку, а також дозволу В1ДПОВJДНО Мінкультури У~аши, вІДДІлу культури 
виконавчого комітету ради. 

12.3. Дозвіл на перепланування квартир та. нежилих приміщень без 
влапітування окремого власного входу з вуЛИЦІ, а також на вс:тавовлення 

додаткового обладнання, не визначен?го ~oeКТOM (антен стшьвикового 
, бyrових, фасадних кОНДИЦІонеРІВ, витяжок), на об'єктах, не 

звязку, по оо • 

віднесених до переліку пам'яток КУЛЬТУРНОІ спадщини, надаєгься Р1ШеННJIМ 
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виконкому в термін, що не перевищує одного місяця з дня надання всіх 
необхідних документів. 

Проектна документація на переrшанування квартир та нежилих приміщень 
виконується на підставі такого дозволу і погоджується управлінням 
містобудування та архітектури виконавчого комітету ради в установленому 
порядку в термін, що не перевищує одного місяця після надання документів, 
зазначених у п. ) 2.] цих Правил. 

Проектна документація на переrшанування квартир та нежилих приміщень в 
багатоквартирних житлових будинках (нежJ.ПЛОВИХ будинка:<) за умови 
дотримання існуlOЧИХ архітектурно-rшанувальних вимог та норм, без 
втручання в несучі конструкції, без додаткового навантаження на перекриття, 
стіни, фундаменти, внугрішні джерела енергопостачання, за умови 
погодження в установленому законодавством порядку з виконкомом , не 
підлягає І(омrшексній державній експертизі відповідно до вимог п. 2.4 
Переліку об'єктів, затвердження проектів будівницrва яких у межах 
законодавства України не потребує висновку комплексної державної 
експертизи (додаткова інформація до Правил). 

12.4. Дозвіл на капітальний ремонт будинків, фасадів без зміни структурної 
побудови та існуючих елементів, покрівель, балконів, лоджій, цокольних і 
перших поверхів і підвалів без влаштування окремих власних входів з вулиці, 
без зміни будівельних габаритів, без зміни функцій житлового приміщення 
на нежитлові, виробничі або навпаки, капітальний ремонт горищ без 
влamтyваннв мансард, ОПОРJJДЖeННJI фасадів (окрім об'єюів культурної 
спадщини) надаєrься рішенням виконкому в термін, що не перевищує одного 
місяця з дня надання всіх необхідних документів. 

Проектна документація на капітальний ремонт об'єкта виконуєrься на 
підставі такого дозволу виконкому і погоджуєrься погоджується управліННJIМ 
містобудування та архіте~и виконавч~го .комітету ради, ішпими 
підрозділами виконавчого КОМІТету ради в1ДІІОВ1дНО до п~вноваж~нь в 

термін, що не перевищує одного МІсяЦІ з дня надання всІХ неоБХІДНИХ 

докумеиriв. 

Роботи з капітального ремонту виконуються на підставі вказаного дозволу та 
проектної документації, затвердженої в установленому порядку. 

I2.S. Роботи з опорядження 'фасадів, ут. ч. фарбування 'фасадів, виконуються 
на підставі вказаного дозволу виконкому та паспорта опоряджеШIJI фасаду, 

погодженого архітектурою. 

12.6. для отримання дозволу на капітальний ремоиr Об'~, визначених п. 
12.4, у т. ч. переlIJlавувaшDI квартир та неЖИJI~ ПРИМІЩень, замовник 
звертається з письмовою заявою до виконавчого КОМІТету ради. 
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До заяви ДОД8lОТЬСЯ: 

- докумекги на право власності на будівлlO (приміщення); 

- згода власника (співвласників) будівлі на проведення відповідних робіт; 

- K~pOTKa характеристика намірів замовника щодо проведення будівельних 
роБІТ. 

Виконання БУДЬ-ЯIСИХ робіт з реконструкції, реставрації, капітального 
ремонту будівель і споруд без отримання дозволу на виконання будівельних 
робіт забороняєгься. 

Розділ 13. БудіВllllЦТВО ПРllваТlllІХ ЖІІТЛОВІІХ БУДІІІІків саДllбllОГО ТІІПУ, 
peKOIIcтpYKQiв іСllУIОЧllХ садОВllХ БУДІІІІків 

13.1. Рішення ради пр.о затвер'джеННJI проекту відведення земельної ділянки 
для будівництва та експлуатації приватного жиглового будинку садибного 
типу (далі - приватного житлового будинку) одночасно є дозволом на 
будівництво об'єкта, підставою для отримання вихідних даних та (після 
затвердження проектної документації на будівницгво) отримання дозволу в 
відділу архбудконтроmo на виконання будівельних робіт. 

13.2. Власник земельної ділянки, наданої для будівництва та експлуатації 
приватного житлового будинку, який в термін до двох років з дня набyгrя 
права на зем.mo не отримав дозволу на виконання будівельних робіт в відділу 
архбудконтролю, отримує такий дозвіл лшпе на підставі дозволу на 
будівшщrво, реконструкцію, розширеlПlJl приватного житлового (садового) 
будинку і господарських будівель на відведеній земельній діЛJIнці, 
розташованій в районі садибної забудови, садів. 

13.3. На підставі рішення ради про затверджеlПlJl проекту відведення 
земельної дiлmки ДJIJI будівництва приватного житлового (садового) будинку 
або на підставі рішеННJI ради про дозвіл на будівництво на земельній ділянці, 
розташованій в районі садибної забудо~и, дачного будівництва, .у разі 
наявності у забудовника права власно~ (оренди) на земельну ~, 
власник (забудовник) звертаєгься до. ар~тектури щодо надання вИXJДНИX 
даних на проектування об'єкта в .c~8ДI aPX1tektypho-манувального завдaннJI 

та топографо-геодезичних матерІВЛШ. 

13.4. для отримання АПЗ власник (забудовник) має надати: 

_ дозвіл на будівНИЦТВО з топогРафо-геодезичними матеріалами відповідно до 
пункту 6.3.4 цих ПраВил. 
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За ... потреби вигот~влеННJI топографо-геодезичних матеріалів іх підготовка 
здшс~оється у МІСЯЧНИЙ термін на замовлеННJI власника (забудовника) на 
ДОГО~ІР~ИХ засадах організаціями, створеними для надання rшатних послуг у 
c~epl ~Істобудування, іншими підприємствами, установами, організаціями 
ВІДповІДНО до вимог постанови Кабінету Міністрів Україш .. від 20.12.99 N 
2328. "Про порядок надання архітсктурно-rшанувального завдання та 
теХНІЧНИХ умов щодо іюкенерного забезпечення об'єкта архітектури і 
визначення розміру rшати за іх видачу". 

13.5. Технічні умови на іюкенерне забезпечення приватного житлового 
(садового) будинку власник, замовник (забудовник) отримує самостійно в 
міських службах, організаціях, які надають технічні умови, або може 
доручити на договірних засадах підготовку комrшекту вихідних даних у 
повному обсязі організаціі, створеній для надання rшатних послуг у сфері 
містобудуваlll1Я. 

13.6. АПЗ на проектування приватних житлових (садових) будинків, 
розташованих в районах садибної забудови, готується та затверджується 

архітектурою. 

Топографо-геодезичні матеріали, які додаються до АЛЗ, з нанесеними 
червоними лініями та трасами магістральних інженерних мереж, готуються 
організаціями, що над810ТЬ матні послуги у сфері містобудування та М81ОТЬ 
відповідну ліцензію. 

Генеральний ІШан земельної дiлJПпси з прив'ЯЗКОIО Dpиваmог() :иаrrлового 
(садОВОГО) будинку відносно встановлених червоних лінііі, трас інженерних 
мереж розробляється організаціями, що мають відповідну ліцензію, і 
погоджується архітектурою. 

13.7. Проектна докумешaцїJI на будівництво приватного житлового 
(садового) будинку не підлягає КОМІШексній державній експертизі за умов 
дотримання встановлених вимог (див. п. 2.1 Переліку об'єктів, затвердження 
проектів будівництва JJКИX у Me~ax законодавства Yкp~ не потребує 
висновку КОМШlексноі державНО1 експертизи (додаткова 1НФОРМ8Ц1И дО 

ПравШl). 

Проектна докумешвцїя на будів~ВО приватного житлового бу~ в 
районаХ садИбноі забудови, .садш~ва. П?ГО~ЄТЬСJl управJIIНJIМ 
містобудув~ та архітектури у МІCJlЧНИИ терМШ ШСЛЯ 11 подання. 

lЗ.8. ПрийняТrя в. ексrшyатацію з~ерmеного будївlUЩТВОМ приваmого 
житлового (садового) будинкУ ЗД1ИСRЮЄТЬСJl держ~ною при,ймanьною 
комісією' Яка призначаєтьCJI розпоряджеRНJIМ МІСКОГО голови (без 
признач;вюr' робочоі комісії) в порJJДКy, що встанОВJПOЄnСJI виконавчим 

комітетом ради. 
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РОЗ~іл •. ~4. БудіВllИЦТВО іllжеllеРllllХ споруд, трубопроводів, КОl\IУllікацій 
та ЛІІІІІІ електропереда1lі 

14.1. Проектування інженерних споруд вулично-шляхової мережі з її 
п!дзеМ~J{МIі комунікаціями, повітряних ліній електропередач здійсНlОЄГЬСЯ на 
ПІДставІ дозволу на проектування, наданого виконкомом, та завдання на 
проектування, погодженого архітектуроJO. 

На проектування складних об'єктів інженерних споруд (естакади, мости, 
пішохідні підземні та надземні переходи, станційні споруди пасажирського 
транспорту, енергоблоки, насосні станції, наземні т, РП, ГРП), які 
будуJOТЬСЯ як ОІсремі об'єкти за окремими замовлеННЯМІІ, надасться АПЗ. 

14.2. Завдання на проектування інженерної споруди, яка будуєгься як 
окремий об'єкт за рахунок БJOДЖетних коштів на замовлення організації, 
підприємствІ, підвідомчого раді, погоджуєгься архітектуроJO і 
затверджуєrьси. зa.cryпником. міського голови згідно з розподілом обов'язків. 

Завдання на проектування інженерної споруди, JlКa будуєгься як окремий 
об'єкт на замовлеННJI юридичної, фізичної особи за рахунок позабюджетних 
коштів, затверджуєгься інвестором. 

14.3. Проектна документація на будівництво інженерної споруди підлягає 
КОМІШексній державній інвестиційній експертизі. 

14.4. Порядок будівництва об'єктів дорожньо-транспортного забезпечеННJI, 
виконaННJJ зеNWИНИX та будшельних робcr, прокладання та перебудови 
інженерних мереж і споруд встановmоєгься радОIО. 

14.5. Дозвіл на проектування та будівництво магістральних інженерних 
мерех( надається ВИІ(ОIIКОМОМ. 

Розділ 15. Благоустрііі та озеленення міських територііі. СПОРУДІІ, щО 
звоДятьев тимчасово. 30внішнв реКЛ8l\18 

15.1. Благоустрііі та озеленення ІІіськнх терпорііі 

15.1.1. Благоустрій та озеленення міських екс~ато~аних териrО~ій (далі -
благоустрій) ВJ(JПочає в себе npоведеННJI роБІТ ~ ІНЖенерної ~IДГOТ~B~ 
вертикального шанування, облаштування териrорій BYJDIЦЬ, дop~, про1З~Ш, 
велОСШІедних доріжок, озеленення та влаппувaННJI. елементш дизаину 

міського середовищІ, які виконуються на замовлеНlD! mд!Ч'ИЄМСТВ, установ, 
о ганізацій житлово~комуналь~ого господарства (д~1 - mдпpиємства ЖКГ), 
~ юрИДичних осіб відПОВІДНО до затверджеНОl npoeKTHO-КОПlТорисноі 
докумеиraцiі; 
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15.1.2. Благоустрій ексrшуатованих теРІпорій здinсmоєrься відповідно дО 
ДБН 360-92·· "Містобудування. Планування та забудова міських і сільських 
поселень" на підставі цільової міської програми та/або затвердженої 
проектної документації на виконання таких окремих видів робіт: 

- інженерне забезпечення, інженерна підготовка та захист території; 

- приведення території у належний санітарно-гігієнічний стан; 

- створення піwохідно-транспортних комунікацій; 

- ремонт та утримання будинків і споруд; 

- озеленення, облаштування охоронних та рекреаційних зон; 

- розміщення тимчасових споруд ДJUJ обслуговування населення; 

міське обладнання (технологічне, функціональне облаштування, 
декоративне обладнання, запроектоване за дизайнерськими розробками); 

- ігрове та спортивне обладнання; 

- встановлення освітJПOВального обладнання територі~ споруди; 

- зовнimни реклама та засоби інформаційно-комунікаційних систем; 

- тимчасове упорядкування територій, які втратили первісне фуmщiональне 
призначеННJI; 

_ оформлення та благоустрій будівельних майданчиків та об'єктів 
незавершеного будівництва. 

15.1.3. Благоустрій ВКJПQчає в себе такі елементи: різноманітні види 
обладнaннJl, облаштування та устаткування, засоби оформлення, тимчасові 
споруди, монументально-д~коративні витвори,. декоративні, те~о~огічні, 
rшанувальві, конструктивш засоби, рослиmn компоненти, р1ЗШ види 
ycтaткyв8ННJI та оформлення,. малі apxiTeJCI?'PНЇ форми, KOмyнiк~ 
системи тощо, ~ використовуються як складОВІ комплексного благоустрою І 
мають певні характеристики. 

15.1.4. Проекти благоустроЮ та оз~енеНRJI,місь~ тер~орій, па~порти на 
опорядЖенW1 та колорИСТI1ЧНе ~ИРШІеШUI фасадІВ, ~oBнmmє apX1TeКТYPH~ 
освітлення об'єктів та теРИТОРll ВИКОнуІотьCJI за РІШенням виконкому І 
погоджуються 'архітектуроЮ в установле~ому порядку. 

, . 
Такі проекти і паспорти також виконуються У складі проектної документації 
на будівництво об'єкта. 
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15.1.5. Порядок, ВИМОГІІ та осоБЛJші умови проектування 
отримання ордера на виконання окремих робіт з 
RстановлlOЄfЬСЯ виконавчим комітетом ради. 

15.2. СПОРУДІІ, щО зводяться Тlll\lчасово 

15.2.1. Споруди, ЩО зводяться тимчасово, можуть бyrи: 
. 

благОУСТРОJО, 
благОУСТРОJО 

- Інвентарними, що зводяться на період проведення довготривалих 
будівельних робіт; 

- декоративно-технологічними, що зводяться під час благоустроlO Tepr.rropii 
для організаціі міського середовища та забезпечення необхідних 
експлуатаційних характеристик і вимог; 

- функціональними, що зводяться ДЛЯ забезпечення обслуговування 
населення та здійснеНЮІ окремих функцій господарської діяльності 
підприємств, установ, органі1аціЙ. 

15.2.2. До фушщіональних споруд, що зводяться тимчасово ДЛЯ забезпечеННJJ 
обслуговування населеНЮІ та здійснеННJI окремих функцій господарської 
діяльності підприємств, установ, організацій (далі - тимчасові споруди), 
належать такі, що встановлюються із npоведеННJIМ монтажних або 
будівельно-монтажних робіт без улаштув8НЮІ заглиблених фундаментів 
та/або підземних приміщень, а також із застосуванням конструкцій, що легко 
монтуються, демонтуються та можyrь бyrи передислоковані на інше місце. 

Тимчасові споруди зводиться не вище одного поверху. 

15.2.3. Тимчасові споруди (павільйони, малі архітектурні форми для 
здійснеВНJI підпрИЄМНИЦЬКОї дiJшьності) розміщуються на термін, визначений 
договором оренди земельної ділянки, проектом (паспортом) і 
використовуються ДJIJI забезпечення фушщій об'єктів обслуговування 
населеВНJI на період до використaнRJI території ДJIJI будівництва капітальної 
споруди відповідного функціО~ального npизначеННJI або благоустрою 
територіі з відновлеННJIМ її ФУНКЦІонального використ8НЮl. 

15.2.4. 3а габаритами та експлуатаційними ха~актери~~ тимчаС,?Ві 
споруди відповідно до ~имог ~ocтaнOB КаБІНету Міmстрш . Украши 
розподimпОТЬСJl на малі арХ1тектурш форми площею до 30 кв. м (~I - МАФ) 
(від 30.03.94 N 198 "Про затверДЖ~ННJI Єдиних rp~ил ремоиry 1 утримання 
автомобільних доріг, вулиць, З8Л13НИЧНИХ пере1ЗД1В, правил користування 
ними та охорони» ",Наказ Де~жавноr ~и авТО~Обільних доріг "Про 
затверджеlШJI ПорJIДIСУ видаЧІ дозво~ на РОЗМ1ЩеННJI, буД1ВШЩТВО, 
peKoHCТPyкцїJo та функціонув8НIUI об'ЄКТІВ сеРВІСУ. на З:МЛJIX дорожнього 
господар~а та зroд і поroджень на об'єкти зовmшНЬОI реклами вздовж 
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аВТО~fо~іЛЬНIiХ доріг ~агального користування" від 29.09.2005 N 414), збірно
розБІРНІ КОМІШеКСIІ І павільйони з площею забудови більше ЗО кв.м . При 
цьому мається на увазі, що торгівля у кіоску здійсmоється назовні (усередині 
перебувають mппе продавці), а павільйон має закрите приміщення ДJUI 
перебування відвідувачів. (, Наказ Міністерства зовнішніх економічних 
зв'язків і торгівлі Украіни від 8 липня 1996 року Н!! З69 «Про затверджсння 
Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», Наказ Державної 
служби автомобільних доріг "Про затвердження Порядку видачі дозволів на 
розміщення, будівницrво, реКОllструкцію та функціонування об'єктів сервісу 
на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти 
зовніШIІЬОЇ реклами вздовж автомобільних доріг загального користування" 
під 29.09.2005 N 414). При цьому мається на увазі, ЩО торгівля у кіоску 
здійснюється назовні (усередині перебувають лише продавці), а павільйон 
має закрите приміщення для перебування відвідувачів. 

15.2.5. Земельні дwНlСИ ДJUI розміщення та обслуговування МАФ загальною 
ІШощею до ЗО кв. м, розміщення сезонних мaRданчиків закладів 
громадського харчування та сезонної торгівлі без права забудови lШощею до 
1 ОО кв. м надаються в оренду на термін до двох років відповідно до рішення 
Броварської міської ради, за попереднім погодженням комісії з розміщення 
МАФ. 

Рішення комісії з розміщення МАФ є підставою ДJUI розробки технічного 
паспорту на встановлення МАФ та кадастрового ІШану земельної ділянки. 

На підставі рішення paдl~ за попереднім поroджеllllDl комісії з розміщення 
МАФ, надаються земельні ділянки для встановлення тимчасових споруд з 
ШІощею забудови більше ЗО кв. м З терміном оренди до п'яти років. Таке 
рішення ради є підставою для отримання АПЗ на проектування об'єкта. 

Дозвіл на встановлення МАФ надаєrься спецвідділом по контролю за станом 
благоустрою міста та зовнішнім дизайном .. 

15.2.6. На звернення замовника архітектура на підставі матеріалів 
містобудівного K~acтpy визначає необхідність _надання АПЗ та о~сяг 
проеlСІ'НИХ матеріалІВ для проепувaшut тимчаСОВОI споруди або МОЖЛИВІСТЬ 
оформлення паспорта прив'язки МАФ, конструкції ОЗР з урахуванням 
наміру замовника. 

АПЗ на проектувВЩUI ~Ф ІШощею до ЗО .~. М'. c~oннoгo майданчика 
закладів громадського хар~ання та сезОННОI ТОРГl~Лl без права забудови 
ІШощею до 100 кв. м ~отуєrься та затверджуєrься арХІтектурою. 

15.2.7. Топографо-геодезИчні ма~еріВJJИ, які додаються дО АІ1З, з H~ece~ 
червоними лініямИ та тpac~ ІНЖенерних мереж готуються оргашзацшми, 

що мають відповідну ліцензUO. 
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~хемаРОЗМіщеННJI МАФ відносно встановлених червоних ліній, трас 
ІНженерних мереж, блаГОУСТРОIО та інженерного забезпечення майданчика в 
М 1 :5.00, .паспорт опорядження фасадів ТJfмчасової СПОРУД", розробляються 
органІзацІЯМИ, що МВІоть відповідну ліцензіlO, і погоджуються архітектурою. 

15.2.8. Дозвіл на встановлення МАФ готуєrься відділом благоустроlO 
викононавчого комітету ради на підставі договору оренди земельної діЛЯЮGI, 
Уlсладеного в установленому порядку, паспорта npив'JI3КИ об'єкта з 

відображенням благоустроlO та інженерного забезпечення майданчика в 
М 1 :500, інших матеріалів. 

15.2.9. Дозвіл на розміщення МАФ чинний протягом терміну оренди 
земельної ділянки. 

Після завершення терміну оренди земельної ділянки продовження договору 
оренди відбувається на підставі відповідного рішення ради. 

15.2.10. Технічний паспорт МАФ погоджуєгься архітектурою Д1IJI 
застосування протягом терміну оренди земельної ділянки. 

у разі прИЙНJIТrя рішення про продовжеННJI терміну оренди земельної 
ділянки архітектурою можуть бути встановлені вимоги щодо модернізації 
або заміни застарілих типів тимчасових споруд, зовнішнього ОПОРJlДЖення 
тимчасової споруди, благоустрою земельної ділянки з урахуванням змін у 
містобудівній сиryації, державних норм і правил. 

15.2.11. Модернізація або заміна застарілих ТJШів МАФ відбуваєrься за 
ріmеШIJIМ комісії по розміщенюо МАФ ПРИЙНJlТим за поданням архітектури 
або за власlПlИМ бажанням суб'єкта підприємницької діяльності на підставі 
BHeCeННJI відповідних змін дотехнічного паспорта МАФ , за умови 
збережеННJI існуючої мощі земельної ділянки. 

15.2.12. Після завершення терміну використання земельної ділянки орендар 
зобов'JI3ВНИЙ відновити благоустрій ії териrорії за власні кошти. 

!{oнтpoJIЬ за В}lКонанвям цих вимог з~йсшоє спецввіділ КО~ОJПO за станом 
благоустроlO та зовнішнім дизайном МІста виконавчого КОМІТету ради. 

15.3. 30вніШІІВ реклама 

15.3.1. Дозвіл на розміщ~~ ~ЗР нн.:цається заяв~ .архітектурою з~ 
встановлеНОIО Кабінетом М1В1СТР1В УкрВІIШ формою В1ДПОВ1ДНО дО проеКТНОI 
дoкyмeкraцii, розробленої згідно з АПЗ, наданим в установленому порядку 
(паспорт на розміщеННJI ОЗР). 
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15.3.2.Архітектура надає заявнику відповідне АЛЗ або мотивовану відмову 
щодо можливості розміщення ОЗР. 

Підставою ДJIJI надання АЛЗ є лист заяВНlіКа. 

15.3.3. Підприємства, установи, організації, які МВlОТЬ відповідну ліцензіJО, 
розр~БЛJlIOТЬ на підставі договору з заявником проект або паспорт 
РОЗМlщенни ОЗР у склці: фотографічного знімка місцевості, де ruшнyєrьСJ1 
розташування ОЗР; комп'ютерного макета розміщення ОЗР (для фасадних 
Ісонструкцій - паспорта ОПОРJlдження фасаду); кольорового ескізу та 
конструктивних рішень ОЗР (для фасадних конструкцій - з прив'язкою до 
елементів фасаду), а також чинні топографо-геодезичні матеріали в М 1 :2000 
та М 1 :500 з прив'JlЗКОJО місця розташування наземної конструкції та 
визначенням обсягів благоустрою прилеглої території. 

для розміщення комплексів ОЗР згідно з адресною програмою розробnЯЄ1'ЬСJl 
та ПОГОДЖУЄГЬСJl архітектурою схема розміщеННJI ОЗР уМІ :2000 з 
урахуванням бази даних архі.тепури.. 

у проектній документації визначВlОТЬСЯ оптимальні відстані від ОЗР до стін 
та вікон житлових будинків, проїжджої частини, пішохідних доріжок з 
урахуванням усунення небезпеки незручностей для населення, безпеки 
тpaнcnopmoгo руху (у т. ч. В темний час доби), які погоджуються 

архітектурою. 

для розміщеШIJI складних фасадних і дахових установок розповсюджувач 
зовнішньої реклами забезпечує на договірних засадах також проведеШIJI 
технічкоrо обстежеUНJ1 конструкції будинку та отримаННR висuoвкіа 
експертів щодо можливості розміщеННJI цієї установки. 

15.3.4. Дозвіл на встановлеlШJl ОЗР з відповідними проеКТIDIМИ матеріалами 
ПОГОДЖУЄГЬСJl архітектурою; власником місця розміщення ОЗР або 
уповноваженим ним органом (особою); Державтоінспекцією - у разі 
розміщення зовнішньої реклами ~a перехрестц біля дорожніх знаків; 
світлофорів, пішохідних ~ереходш та. з~о~ транспорту заг~но.го 
користування' експлуат8Ц1ЙНОЮ оргвшз8Ц1ЄЮ 1RЖенерШJX КОМУШКацій, 
відділом КУJlЬ~и виконкому - У р_азі розміще~ o~'єктa ОЗ~ у відповідних 
зонах охорони пам'JlТО~ КУ.JlJiТУР~ОІ спадщини; ВІДДШ еКОJIОПI та nPИJ?ОДRИX 
ресурсів _ у разі РОЗМ1ЩеlПlJl об єкта ОЗР на землях nPИРОДRо-запОВJДRого, 
лісового, водного фонду з метОIО врах~ВIПIJI вимог природоохоронного 

законодавства, зокрема щодо зберс:кеlПlJl МІСЦЬ .~оширення ~ослин та тварин, 
занесених до Червоної книги Украши та ЗелеНОJ книги УхршRИ. 

Усі служби та органи державного HaгJIJIДy ~огоджують дозвіл на 
встановлеRIUI ОЗР У термін до чотирнадцвти ~ З ДНJI подання всіх 
необхідних документів або вадаєrься мотивована ВlДМова. 
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~d.c 

15.3.5. У разі необхідності проведення робіт з установлення спеціальних 
коJtс:гРукц~.А, пов'язаних з порушенням благОУСТРОIО, розповсюджувачу 
ЗОВІІІWНЬОІ реклами необхідно отримати ордер спецвідділу по контрото за 
станом благоустрою міста та зовнішнім дизайном, який видаєгься на підставі 
дозволу архітектури. 

Підключення до іюкенерних мереж (електро-, водо-, тепло-, газопостачанНJI, 
з~ ~ JlЗОК тощо) здіЙСНЮЄГЬСJl на до."овірних засадах з відповідними СJlужбами 
МІста. 

15.3.6. Місця розміщення ОЗР (будинки, споруди, земельні діЛJlНКИ) 
надВІотьсп заявникам на підставі дозволів після укладеННJI ними договорів на 
тимчасове користуванНJI місцями (ДJIJI розміщення ОЗР) із власниками цих 
місць. 

15.3.7. Дозвіл HaдaєrЬCJl тимчасово строком до п'JlТИ років і зазначаєrЬСJl в 
заяві. Дозвіл скасовуєгься до закінчення строку дії на підставі рішеННJI 
архітепурою - у випадка.х, передбачених законодавством. 

15.3.8. Дія цього розділу Правил не ПОШИРIОЄГЬСJl на правовідносини, 
пов 'из ані з інформацією, яка відбиває соціальні події, іJПереси політичних 
партій, релігійних і громадських організацій або призначена ДЛJI їх 
підтримки. РозміщеННJI такої інформації здійсшоєгься на окремих 
конструкціях (стендах, ДОІІІКВХ оголошень тощо) тільки на підставі 
відповідного рішеННJI виконкому. 

15.3.9. Особливості розміщення 03Р, регламеJПИ та терміни HaдВННJI, а також 
форми відповідних докумеJПів визначВlOТЬСЯ виконавчим комітетом ради 

відповідно до заководавства. 
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Зразок 

Перелік 

Додаток 1 
до Правил забудови м.БроварJ.l, 
затверджених рішеШUJМ 
Броварської міської ради 
від __ серпня 2006 р. N __ _ 

графіЧllllХ матеріалів проеКТllОУ ДОКУJ\lентаціі ІІа будіВIIIIЦТDО, що 
ПОГОДЖУЮТЬСЯ Архітектурою 

(apxiteKTypIIo-пJlанувалы�аa чаСТІІІІа проекту) 

1. ГенеральШІЙ ІШан М 1 :500 (схема генерального ІШану), виконаний на 
ВІlКопіюванні із топографічного ІШану міста в М 1 :500 із HaнeCeННJIM 
червоних ліній, напрямку трас інженерних мереж. 

2. Фасади з ОПОРJlДЖеннвм. 

З. Розрізи. 

4. ПЛани поверхів. 

5. ПЛан благоустрою та озеленеННJl, виконаний на геНІШані М 1:500, 
фрагмсиrи благоустрою та озеленеННJI в МІ: 1 ОО, 1 :200. 

6. Схема гешшану в М 1 :2000 з напрJIМКОМ трас інженерних мереж, 
погоджених власниками (користувачами) земельних ДЇЛJIнок, по JПGІХ 
проходять запроектовані нові або реконструйовані інженерні мережі. 
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Додаток 2 
до Правил забудови м.Бровари, . 
затверджених РlwеlUlЯМ 

Броварської міської ради 
від __ серпня 2006 р. N __ 

ЗразОIС 

Akt-обстежеllllИ 

ділИ11К11 (TepIITopii) проеКТУВ81111И ІІОВОГО будіВІІІІЦТВ8 (реКОllструкціі) 

(назва об'ЄIcrа (будови) та його адреса) 

N "':"'"(д-ат-а-) -----

Інвестор 

Замовник (забудовник) 

ОрганізaцiJl, що виконує обстежеННJI 

у відповідності до рішеННJI Броварської міської ради (від N ------
викопіювання з плану міста від _______ _ 

МИ, що нижче підписалися, предст8ВЮПС інвестора (заМОВЮlКа) 

і відповідальний представник організаціі, що виконує обстежеННJI, 

обстежили дiJшнкy (територію) проектування за адресою _________ _ 

розгmmyли супутні матеріали виконавчих креслень і зйомок, встановИJDI: 

1. Наявність, функціональне призначеВНJI і характеристики будинків і споруд, 
розтало-

ваних в межах ДіЛЯНКИ (території) проектувaВНJl, їх власників та орендарів, ступінь 
еКСІШу8Тації, візуальну оцінку зношеності 
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2. БУДIfНКИ і споруди розтamо . . 
проектування, їх xap~ ванІ Haд~нкax, що межують з діЛЯНКОIО (територіЄIО) 
експлуатаціj еристика, фУНКЦІОнальне призначення, влаСЮIКИ, ступінь 

з. Відомості про зелені насаджеlJНЯ для б . .... . , агаТОРIЧНИХ ПОРІД - КІЛЬКІСТЬ І ДІаметр 
стовбура 

4. Належність ділянки (територіі) проектування до охоронних зон з осоБЛIІВИМ 
режимом 

s. Наявність на ділянці (території) проектування пам'ЯТОК (об'єктів) культурної 
спадщини 

6. Наявність на ділянці (території) проектування землекористувачів (землевласників) : 
відповідними правовстанОВJПOючими докумешвми ЩОДО земельних відносин (за 
даними державного земельного кадастру) 

7. Наявність щодо дinmки (територіі) проектування раніше виданих дозвільних доку

мешів на проектування юридичним або фізичним особам (за даними Архітектури) 

8. Дані про підземні мережі та споруди, розташовані в межах ділянки (території) 
проектування, їх технічні характеристики, ступінь експлуатації (за даними 
Архітектури) 

9. Особливі характеристики ділянки (території) проектування (Н~Об~е виділити і_ 
ПОJlСвиrи) (за даними ГенеральногО ІШану розвитку М. Бровари, IIПDО1 затверджеНО1 

містобудівної дoкyмeкraцii): 

- зсувна, зсувонебезпечна зонВ; 

- підтОШІена територія; 

- просадочні rpунти; 
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- ВJlроблені теРlпоріі; 

_ насипні rpунти; 

. 
_ ненормаТИВНІ РОЗРИВИ; 

- інсоляція; 

- загазованІСТЬ; 

- електромагнітні поля; 

- інші особливості. 

Від оргаllізаціі, Від illBeCTopa, 

ЩО BllKOllYt обстежеllllИ заМОВlluка (заБУДОВllllка) 
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Зразок 

"Погоджено" 

(підпис, дата) 

(прізвище і посада головного 
розпорядника бюд>кcmmx коштів) 

~. 

Додаток 3 
до Правил заБУДОВlf м.БроваРJl, 
затвеРдЖеШL~ рішеННJJМ 
Броварської міської ради 
від _ серпlUJ 2006 р. N __ _ 

"Затверджую" 

(підпис, дата) 

(npізвшце і посада 
інвестора) 

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

нового будівництва (реконструкціі) 

(Н8ЙМенув8НWI об'єкта (будови), адреса, район) 

І. Інвестор 

2. Замовник (забудовник) 

3. Джерела фіиансувaRНJI 

4. Гевпроектувальник 

S. РЇШеННJI Броварської міськОЇ ради 71 



6. Інші дозвільні Докумекrи 

7. Категорія складності прое ктування 

8. Необхідність конкурсного проектування 

9. СтадіЙ8ість проектування 

10. Затверджувальна cтaдїJI 

11. Необхідність виділення черг будівницrва 

12. Необхідність виділеНЮІ пускових коммексів 

13. Необхідність передпроектних і варіaиrних розробок 

14. Необхідність погоджеШUI проектної дoкyмeкraцiї з геlП1ідрJIДНИКОМ 

15. Необхідність проведеННJI інженерних вишуКУВань: 

15.1) геодезичиих_--------------:. 

15.2) гео~огічвих_-------------· 

15.3) гідропогічних_-------------

15.4) гідрометеорологіЧНИХ -----------~ 
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15.5) археологічних 

15.6) радіаційних -------------

І 5.7) інших --------
16. Техніко-економічні показники: 

16. 1) номенклатура і кількість 'оо ПРОДУКЦІІ, щО випускається 

16.2) потреба в енергоносіях 

16. З) потреба в транспорті 

16.4) утилізація відходів 

16.5) необхідність розробки ОЦІНКИ ВlШивів (овне) на навколишнє середовище 

16.6) склад КОМlШексу (будови) 

16.7) кількість квартир в житлових будинках 

в тому числі: 

І-кімнатних -----
2-кімнатних -----
З-кімнатних -----
4-кімнатних -----
5-кїмнатних і більше --
16.8) необхідність розміщення в нежитлових поверхах житлових будинків 
вбудованих і вбудоваио-прибудованих приміщень, фушщіональне значеННJl, 
показники 

16.9) кількість місць у гуртожитках 

16.1 О) орієиrовна загальна площа 

16.11) кількість посадковИХ місць 
\ . 

16: 12) кількість готельНИХ номерів 

16.13) кількість ~рНJJВИX ЛіЖОК 73 



16. 14) кількість місць в паркінгах 

16.15) кількість відвідувань ( .. . ДJUI ПОЛІКЛІНІК) 

16. 16) поту>кність 

16. 17) ПРliзначеННJI і показ ники комунально-побyrових ПОСЛУГ 

еКТИВНОСТІ ІнвестиЦІЙ 17. Необхідність розрахунків еф . . . 

18. Вимоги щодо енергозбереження 

19. Необхідність урахування: 

19.1) зсувної і зсувонебезпечної зон 

19.2) підтопленої території 

19.3) виробленої території 

19.4) просадочних rpyпrів 

19.5) насИПНИХ rpyпrів 

19.6) ненормативних розривів 

19.7) умов інсоляції 

19.8) загазованості 

19.9) електромагнітних полів 

19.1 О) іНШИХ несприятЛИВИХ факторів 
20. Необхідність проектування переклВДКИ, перенесеННJI інженерних мереж 

та споруд 

21. НеобхідніСТЬ npoeкryвaнни зоllJlїIПllЬOГО інжеНеРНОГО забезпечCИIUI згідно 
з відповідниМИ ТУ: 

21.1) водопостачання ,., 

21.?) BOДOBїдвeдellНJl 

~1.3) дощова каналізація .' \., . 
21;4) теплопоста~asнв· · 

'. 
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21.5) гаряче ВОДопостачаННJJ 

21.6) електричне енеРгопостачання 

21.7) газопостачання 

21.8) зовнішнє освітленНJJ 

21. 1 О) диспетчеризація 

21.11 ) телебачення 

21.12) радіофікація 

21. 13) цивільна оборона 

21.14) безпека руху 

21.15) смітгєвидалеЮIJI 

21.16) під'їзні ШЛЯХИ 

22. Необхідність npоеlcryвання внутрішнього іюкенерного і технологічного 
інженерного забезпечеШlЯ: 

22.1) внутрішні системи і обладнання, суміщені з визначеними зовнішніми: 

22.2) ліфти 

22.3) кондиціювання 

22.4) ІІршmивно-витяжна векrИJIJЩЇJI 

22.5) димоходи від камінів 

22.6) блискавкозахист 

22.7) часофікація 

22.8) дахова котельНJI 

22.9) квартирне BOДOHaгpiBaJlЬHe обладнання 

22.1 О) приміщенвя ДJDI охорони 
"па проживання (праці) JПOдей з 

23. Необхідність створ~ННЯ YMO~ I-V-. 
порушенням опорно-рухових функцій 
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24. ПРИН1Uшові вимоги до . 
несучих та Oroponwv ОСНОВlDіХ конструктивних РІшень, матеріалів, 

- ... .1 валЬНlіХ Конструкцій 

25. Вимоги до благоустрою терито ·м 
рll та озеленення 

26. Кошторисним розділом передбачити: 

26.1) вивезення rpyнтy на відстань км -----
26.2) вивезення сміття на відстань км -----
26.3) завезення з кар'єрів 

26.4) пайову участь в розвиток міста 

26.5) компенсацію за відселення, знесення, перенесення, перебазування 
будинків, мереж, споруд, зелених насаджень 

27. Необхідність урахуваннв висновків технічного обстеження будинків та 
споруд, що підлягають реконструкції, а також тих, що безпосередньо 
прилягають до будинків та споруд, що проектуються, або перебувають у зоні 
впливу будівельно-монтажних робіт 

28. Необхідність проведення реставраційних робіт 

29. Необхідність урахування зон охорони пам'яток і об'єктів культурної 
спадщини та івmиx охоронних зон 

30. Необхідність ypaxyв8ННJI умов охорони пам'яток і об'єктів культурної 
спадщини 

З 1. Вимоги до проектув8ННJI, що вшш~ають з інвестиційних намірів 
інвестора: продаж будинків, споруд, ПРИМІщень б~ окремих перегородок, 
елемешів оздоблеШUl, внутрішнього обладнання та ш. 

32. Інноваційні вимоги: HOBi~i досягнення ~ауки і Te~ передов~ 
технології, високоякісні Maтepl~ вироби І конструкціІ, сучасне І 
ВИСОКОJПQсве інженерне і технОЛОГІчне обладванни 

зз. Необхідність проведеВНJI науково-дослідних і конструкторських робіт. 

Замовник 
(забудовник) .. ' 

. (підпис, дата) 
'. 

Проектувальник 

(генпроектувальнп) 

(підпис, дата) 
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Зразок 

Додаток 4 
до Правил забудови м.БроваРIІ, 
затвеРдЖених рішенням Броварськоі 
міської ради 
від _ серпня 2006 р. N __ 

"ЗАТВЕРДЖУЮ" 
Начальник 
містобудування та 
(підпис, дата), М. П. 

Управління 

аРХІтектури 

АРХІТЕКТУРВО-ПЛАВУВАЛЬНЕЗАВДАНВЯ 
ІІа проектуваllllЯ ІІОВОГО будіВlluцтва (peKOIICTPYKQii) 

(найменування об'єкта (БУДОВІІ), адреса) 

1. Загальні oAalli 

1.1. Інвестор 

1.2. Замовник (забудовник) 

1.3. Підстава для видачі АПЗ: 

1.3.1. Завд8ННJI на проектування 

1.3.2. Містобудівна документація 

1.3.3. лист-дозвіл _-----

1.3.4. РозпоряджеВВJI_---

1.3.5. РішеННJI Броварської міської Ради 

1.4. Стадійкість проектування 

1.5. Стадія проектув8ВВJI, що ПЇДJJJIГає затверджеmпo 

1.6. Терміидії АП3 
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2. МістобудіОllі OOllOnl та YIIOOII npoeктyoallllB 

2.1. Необхідність ВИКонання передnpоектних робіт 

2.2. Необхідність розробки міСТОбудівної ДOкyMeкraцiї 

2.3. Необхідність проведеННJI проектування на варіантній, конкурсній основі 

~.4. Особливі ~OB~ проектування у зонах охорони пам'яток та в межах 
ІСТОРИЧНИХ ареаЛІВ МІста Бровари 

2.5. Особливі умови проектування у межах санітарно-захисних та інших 
р~имнихзонохорони 

2.6. ОбмежеННJJ по блакитній лінії забудови 

2.7. Необхідність ДотрИМання містобудівних вимог до забудови ділянки 
(території); композиційні зв'язки забудови, масппаб, rшастика, орієнтація та 
ін. 

2.8. Умови npоектувaнНJJ фасадів: реставрація, матеріали, кольорові рішешur, 
склiшuI та ін. 

2.9. Рекомендації щодо зовнішнього дизайну: режими, освітлешur, 
imoмінація, підсвічув8НIIJI та ін. 

2.10. Необхідність проектування вбудовано-прибудованих приміщень 

2.11. Необхідність проектування гаражів 

2.12. Необхідність створення умов ДJIJI проживання (праці) тодей з 
порymеННJIМ опорно-рухових функцій 

2.13. Необхідність розроблення історш<о-містобудівного обrpунтування та 
історико-архітектурної довідки_---------

б · и проектування щодо збереження пам'яток і об'єктів 2.14. Осо ШlВl умов 
культурної сп8ДЩИllИ_-----------

інженерного обладнання та інженерної підготовки 
2.15. Умови проектування 
території 

нyтpїIDНЬoгo інженерного та технологічного 
2.16. Умови проектування в об'єкта 
обладнання 
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2.17. Вимоги щодо благОУСТРОІ0 та озеленення 

2.18. Необхідність npoведеННJI ландшафтної оцінки Teplrropii 

2.19. Умови проектування ландшаФтно-рекреаційних ділинок і територій 

2.20. Інші умови та вимоги. 
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Додаток 5 
до Правил забудови м.Бровари, 
затвеРдЖених рішенням 

Броварської міської ради 
від _ серпня 2006 р. N ---

Зразок 

ФОРJ\І8 УДАБК 

Начanьнику відділу держархбудконтролю 
Забудовника ---------------------

м. Бровари 

(Назв&, адрес&, телефон, банківські реквізиrи) 

ЗАЯВА 

Прошу надати дозвiJI на викоН8ННJI будівельних робіт з 

(призначеННJI будівельних робіт, назва об'єкта, адреса його розміщення) 

Згідно з nоложеннJlМ про порядок надання дозволу на вuконання 
будівельних робіт подаються у додатку ксерокоnі! nравовоІ· та 

нормативно-технічної доку.ментаціС: 

Документ, що посвідчує право власності (користування) земельною 
дiJшнкою 

(назва ДO~Meнтa, номер та дата ЙОГО видачі) 

Дозвіл на 
будівництво об'єкта 

(дата та 'номер' відповідного рішення міської ради ) 
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Проектна ДOКYMeнт~ 
розроблена ____________________________________________ ___ 

---------____________ ліцеllзія серія_ N 
дата 

(назва проектної ДОI(УМСllТаціІ, адрес0, телефон, банківсы�іi рсквіЗIІТИ) 

Проеlстна документація ПО"ОДЖСllа Управлінням містобудуваJlJlЯ та архіте.стури 

(назва ДОlеумснта, номер, дата його Вllда'lі) 

Коммексний ВИСНОВОІ( деРЖВВlfоІ інвестиційноt експеРТИЗIІ 

(дата та номер ВИСНООКУ) 

Проектна документація затверджеllО 

(ІІОЗВО, І10мер, дата розпорядчого докумеfпа) 

Затверджеllі ПОКОЗІІИКИ 

(CКJ'UД IІОКазників згідно з ДБН А.2.2-З-97) 

Будівельні роботи проводить 

( а, адреса ,'сле(l)он, банківсы�іi реквіЗllТ1І генпідрядника) назв, . , . N 
______ -----------лщеIIЗIЯ сеРIЯ_ 
дaTa~ __ 

Виконробом призначеJlИЙ 

(1І0СОДВ, прізвище, ініціалJl) 
НОКОЗ N ___ дато ___ _ --------

. • , 'Хllі'IІІ"'" ІІагляд ПРИЗIJО'ІСІІІІІІ 
ВідпОВІДальним зо І U 

(посадо, прізвище, іІІіціШІІІ) 

наказ N __ ---дото---

.. за здїnсшmШI tl1rl 
В1ДПОВJД8JlЬВИМ 

'ОРСЬКОІ'О 1Ш1'JUIДУ ІІРII:tIIlt'lс.шlll\ 
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3 

(посада, прізвище,) 

наказN дата ---
Строк закінченНJI будівельно-монтажних робіт та BBeдeHНJI об'єкта в . 
експлуатацІЮ 

(дата) 

м.п. (підпис, посада, прізвище, ініціали) 
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ЗЧ~ 

Додаток 6 
до ПравJШ забудови м.БРОВОРIІ. 

, 
затверджених РІшеНJJSIМ 

Броварської місько}' радll 
від _ серпНJJ 2006 р, N __ 

Зразок 

ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

N від 

В"даll"'Ї 

ІІа виконання будівельних робіт 

відповідно до проектноі документоціі, узгодженої та заресстровоно}' 
управлінням містобудування та архітектури 

за N від _________ _ 

Будівельні роботи проводить 

ABтOPCЬKIIZЇ H02JlJld здіЙСНl0Є 

ТЄХllіЧIlUZЇ НО2JIяд здійснює 

OCllOOlli етапп робіТ, ПРО 311кіll llСІІІІП ПКІІХ 3811081111К повїДОl\lЛПС 
УПР8вліllllП держархБУДКОIIТРОЛIО: 

1. Будівельно-моиrажні роботи 

М.п. 

СтРОК 
до 

Начальник 
держархбудконтроЛlО 

Д038ОЛУ 

lІіддіnу 
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Додаток 7 
до Правил забудови м.Бровари, 
затверджеЮLХ рішеННJIl\l 

Броварської міської ради 
від _ серпня 2006 р. N ---

"ЗАТВ ЕР ДЖУЮ" 
(~ачальник Управління 
МJстобудування та архітектури) 
(дата і номер) 
м.п. 

А~хітектурно-теХRіЧНDЙ паспорт об'єкта (БУДОВ0) 

(пазва об'єкта і місце його розташуванни) 

Генеральний проектувальник М. п. 

Генеральний підрядник М. п. 

Замовник (забудовник) М. п. 

(підпис керівника, дата) 

(підпис керівника, дата) 

(підпис керівника, дата) 

Відомості про суб'єктів інвестоціііноі дівльності 

1. Об'єкт (будова) споруджено за проектом автора (авторів) 

(прЬвuще ім'я по батькові, зваини, посада, Iliclte постійної робото , , . 
ГOJJовиого архітектора (іllжевера) проекту та ІНШОХ авторів, возиачених 
документом про затвердженни проекту) 

2. Проектна документація розроблена: 

2.1. Генеральна проектна оргавізацш 

(оазва, юридична адреса) 
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2.2. СубпідРВДllі ПроеКТІІі ОРГlllЬаціі 

(1IIзва, IОрllДllЧllа адреСІ) 

3. Будівництво об'єкта (будови) здійснено: 

3.1. геllералы�1� підРВДllа оргаllізаців 

(1llзоа, IОрllДllЧllІ адреса) 

3.2. СубпідРВДllі ОРГlllізаціі 

(1lазва, IОРllДllЧllа адреса) 

4. Замовник та інвестор 

(1IIзва, IОРllДllчна адреса) 

5. Докумеиr про затверджеШIJI проектної документації 

-.... 

6. Обсяг виконання проекту, назва і юридична адреса власника документації 
архівний номер зберігання ' 

7. Термін зберігання проектної документації 

Основні техоіко-економічоі характеРИСТИК0 об'єкта (будови) 

1. Загальні технічні відомості 

1.1. ПризначеННJI об'єкта (об'єктів У складі будови), потужність, місткість, 
пропускиа спроможність, загальна кількість працюючих тощо 

1.2. Дата початку будівництва 

1.3. ДатазавершеННJI будівництва (прИЙНJ1тrя в експлуатацію) 

1.4. Площа дi.JumкИ (~) 

1.5. Площа забудови (м2) 
1.6. Кількість поверхів (у т. ч. вбудовано-прибудованих до житлових 

будинків) 

1.7. конструктивна схема (система) будинку, споруди 

1.8. H8JIВНЇcть інженерного обладнання 
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2. ОСІІОВІІі teXlliko-еКОIIОJ\lіЧllі ООК83IIIIКII об'єкта (об'єктів у складі 
БУДОВІІ), ВllробlIIIЧОГО, TpallcoopTlloro та іІІ ШОГО oРОJ\lllСЛОВОГО 
OPl13U8 чеllUВ 

. -- -_.-.. -- ... _----- ---
! r ------[3а ~-роеКТОI\I ----- -------------, 
' , і 
:00К831111КII І! ' 

N '(ООТ)')Кllість, 'ОДІІІІІІЦП } _ _ _ _ _ _ _ І _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

oln iOPOAYКYIIBllicn, IВlll\lіру ізагалы�аa (3 !У ТОI\IУ 1ІІІслі 
!ДОВЖllllа і т. іІІ.) І !ypaXYBallllRI\I lоускового І 
, іраllіше іКОl\lолексу або! 
' • І 

: !ОРІІЙІІRТІІХ) ічеРГl1 , 
. 1- Т -- ----і----~Г-з------;----- --4- ---------- І- ------ --5---------1 

-- І -- - - --- ------ -г----- ---- -~- ---- -- -- ------, --- ----- --- ---- --І 
, , і : І ----- -----_._--- ----------

3. Основні техніко-економічні показники об'єкта (об'єктів у складі будови) 
житлово-цивільного призначенНJI 

[N-rп -lОД-''.IIDЦR -'За DРое~о~---l 
і І ,ока3ПDК IВIIМIРУ ! 
,,О П І І 
Г" і-Г,' ----2--- ---г--з--г--4---------

,- г -----, 
~-:!Будівельний об'єм (у Т. ч., мЗ І 
І Iпідз~МНОі ч~стини) 
Г~araльнa lШоща БУ~'1 ,; І 

Г 
споруди -
~кiCТЬ квартир (ДJIJI житлового 

І ,БУДИНКУ) 

У Т. ч. - одноквартирlUlX 

3 '-двох од. 

-трьох 

-чотирьох 

-
1- п'JIТИ і більше 

Г Г HOPM~ lDIощв, корисна .::во.: м2 

4 (ДЛJI громадських буДИНК1 
- -

- c~op~д) - - ~ . : - -і - (І -М' 'І г: Вартість 0ДiJНИЦI .ВИМ pr мЗ грн. 

, 5 : [загальноі ПJlощl, о 
- І - -, : бу~івельного об'ЄМУ тоЩ ) 
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3Ч9 

6 
.; .. _---- --- -----------
,Витрати теІШа на опanенНJI 1 Мч----------- ---r ----- --- ---- -----, 
_з~an_ь~Оі_~~! ___________ 1 Вт/м2 j І 

---------- ------ ---._----
ПРIIJ\lїтка. Окремо нав . . одяться показники вбудовашіХ та прибудованих 
ПРИМІщень, ПРИМІщень нежилих поверхів в житлових будинках, JlКЩо такі є. 

4. ОСІІОВІІі KOllcтpynllBHi xapanepllCТIIKII: 

4.1. Основи: 

4.1.1. Характерні інженерно-геологічні розрізи. 

4.1.2. Тип, фізико-механічні характеристики основ. 

4.2. Фундаменти: 

4.2.1. Тип, матеріал конструкцій, загальна довжина, площа опори та міцнісні 
характеристики фундамепrjв. 

4.3. Конструктивні елементи: 

4.3.1. Зовнішні стіни (ТШІ, матеріал, товщин&, міцність, загальна площа з 
урахуванням вікон, вхідних і балкоЮІИХ дверей, тепловий опір). 

4.3.2. Внyrpішні несучі і самонесучі стіни (тип, матеріал, товщина, інші). 

4.3.3. Перекриття (тип, матеріал, товщина, iнmi). 

4.3.4. ПОКРИ'ІТя (тип, матеріал yreплеННJI покрИІТЯ, загальна площ&, imпi). 

4.3.5. Сходова клітка (тип, матеріал). 

4.3.6. ТІПІ вікон, вхідних та б~ОШІИХ дверей, іх теплотехнічні хараперll
тики, загальна ІШоща 

4.4. Опоряджеmm: 

. поряджеlПlJl види застосованих матеріалів, елементи 
4.4.1. ТІПІ зовн1ІПВЬОГО о , стецтв&, іх фізико-механічні та 
м шально декоративноГО ми онуме . . - стики (затверджений паспорт фасаду додаєrься). 
ексrшyатaцtЙНl характери 

. ядження, застосовані технології і матеріали, іх 
4.4.2. ТІПІ ввyrpuпньОГО опор ексrшyатаційні характеристики 
фізико-мехавіwup та . 
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4.5. 30ВllіШllі іllЖСllСРllі I\lсрсжі 

4.5.1. Теrшові мережі 

3JU 

(матеріал трубопроводів, загальна довжина, джерело теrшопостачання, втрати 

тема на 1 ОО м довжини) 

4.5.2. Мережі газопостачаННJl 

(матеріал трубопроводів, загальна довжина, діаметр, точка 

піДI(JIJOчення, робочий тиск) 

4.5.3. Мережі водопостачання 

(матеріал трубопроводів, загальна довжина, джерело водопостачання, термічний 

опір стінок трубопроводів) 

. 4.5.4. Каналізаційні мережі 

(ВИДJJ кавалізаціі 3 визвачеННJIМ іх точки пiдкmoчеННJJ, РОЗ~ljР.J каналів 

(труБОпроводів), загальна довжина) 

4.5.5. Електропостачання, телефонні, телекомунікаційні мережі 

4.6. Інженерне обладнання будинку (споруди) 

4.6.1. Be~ і кондиціювання повітря 

4.6.2.0палеННJI---------------

aDНJI теXRолоriв, матеріал трубопроводу, ТІПІ 
(тип, джерело енергопостач , 
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нагрівальних елементів, облік теrшовитрат та інші) 

4.6.3. Водопостачанmr (Холодне та гаряче) 

(тип, матеріал водопроводів, облік в.прат) 

4.6.4. Система електропостачання й освітлення 

(тип, встановлена потужність, Обладнання, загальна потужність освіТЛIОВаль 

приладів) 

4.6.5. Телефонізація, теле-, радіофікація, диспетчеризація, сигналізація 

4.7. Ліфти та інше підйомно-транспортне обладнання 

(кількість, ТШІИ з 

визначеlПlJlМ вантажності) 

4.8. Благоустрііі прилеглої території (rшоща, в т. Ч. під 

зеленими насаджеJШJIМи, 

доріжок, ДИТЯЧИХ 

застосуваннв мал. арх. форм) 

4.9. Допустимі корисні навантажеНШІ 

4.9.1. Ферми (балки), перекритrя 

4.9.2. Перекритrя міжповерхові 

4.9.3. покритrя 

майданчиків, опис lIJIанування, 
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5. ГараJJтіЙllі 30608'83811118 811КОllа8ці8 npoeКYllllX і будівелы�llхx робіт 

5.1. Генеральний проектувальник зобов'JlзуcrЬСJl за повної реалізації проекту 
при будівництві забезпечити безпечну експлуатацію об'єкта та дотримаННJI 
техніко-економічних показників у межах будівельних норм і правJ.Ш, АПЗ та 
умов KOнrpaктy. 

5.2. ГенерanЬНIІЙ підрядmt1( зобов'ЯЗУЄТЬСJl забезпеЧJПIІ rapaтifilli терміНl1 
експлуатації об'єкта щодо таких його частин: 

5.2.1. Несучі І(онструкції ____ років. 

5.2.2. Огороджувальні конструкції ____ років. 

5.2.3. Зовнішнє опорJlджеННJI ____ рОКІВ. 

5.2.4. Внутрішнє опорядженНJI ____ рОКІВ. 

5.2.5. Зовнішні іюкенерні мережі ____ років . 
. 

5.2.6. Внутрішні інженерні мережі ____ роюв . 
. 

5.2.7. Сaиrехнічні комунікаціі. ____ роюв . 
. 

5.2.8. Електромережі ____ роюв. 
. 

5.2.9. Благоустрій прилеглої території ____ РОКІВ . 
. 

5.2.10. lюкенерне забезпеченни_--- РОКІВ. 

6. Оеобливі умови щодо експлуатаціі об'єкта (будови) 
у авлінни містобудування та архітектури 

Без згоди архітектора - автора проекту та пр 
заБОРОlUlєrЬСJl змїшовати: 

6.1. Фасади, деталі фасадів 

(указати) 

'00 бо іХ enемекrи б.2. Основні несучі констрУКЦ11 а 

-
б.3. hrrер'єри 

---

(указати) 
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(указати) 

6.4. Благоустрій 

(указати) 

6.5. Твор" монументально-декоративного мистецтва 

(указати) 

6.6. Функціональне призначенНJI об'єкта (об'єктів у складі будови) і його приміщень. 

З умовами експлуатації та утримання об'єкта (об'єктів у складі будови) відповідно до 
архтехпаспорта ознайомився і зобов'язУІОСЬ іх виконувати. 

Замовник (забудовник) 

(посада, підпис, прізвище, jм'я, по батькові) 
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Додаток 8 
до ПравlШ забудови м.БроваРIІ, 
затверджених рішенням 
Броварської міської ради 
від _ серпня 2006 р. N __ _ 

ГрафіЧllа чаСТllllа ПраВllЛ 

(за tlатеріалаМl1 геllералы�огоo плаllУ tlicтa БроваРII) 

1. Проектний план зонування території м. Бровари (Зображення має 
графічний вигляд. Не навОДИТЬСЯ). 

2. Схема планувалЬШIХ обмежень забудови та іншого використання території 
м. Бровари території (опорний стан на 2000 рік) (Зображення має графічний 
вигляд. Не наводиrься). 

з. Схема організації промислових та комунально-складських територій 
(ЗображеlDlJl має графічний вигляд. Не наводиться). 

4. Озеленені та рекреаційні території в м. Бровари (Зображення має 
графічний ВИГJIIIД. Не наводиться). 

і • ' 

... 
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Додаткова інформація 
до Правил забудови м. Бровари 

Перелік 
IIOPl\laTIIBllo-праВОВIIХ акт·· • 

сфері містоБУДУВ81111а ІВ, аКІ реГУЛIОIОТЬ IІІвеСТllціUІІУ діилы�істьь У 
, OXOPOIIII 118BKOJIIIWllhoro сереДОВllща 'ra 

КУЛЬТУРllоі спадЩИИ11 

1. 38KOIIII У Kpaill 11, акі реГУЛIОIОТЬ· • 
ПIIТ8111IЯ, OXOPOIIY IlаВКОЛllШllЬОГ I\llстоБУДIВllУ дінлы�ість,' зеl\lелы�іi 
КУЛЬТУРllоі спадЩlllll1 О ПРllРОдИОГО середовища, OXOPOIIY 

1) Конституція Украіни від 28.06.96 

2) Цивільний кодекс Украіни від 16.01.2003 

3) Господарський кодекс Украіни від 16.01.2003 

4) Водний кодекс України від 06.06.95 

5) Земельний кодекс Украіни від 25.10.2001 

6) Закон Украіни "Про охорону навколишнього природного середовюца" від 
25.06.91 

7) Закон Украіни "Про інвестиційну дiJшьність" від 18.09.91 

8) Закон України "Про природно-заповідний фонд Украіни" від 16.06.92 

9) Закон Украіни "Про основи містобуду8aннJ1" від 16.11.92 

10) Закон Украіни "Про відповідальність підприємств, іх об'єднань, установ 
та організацій за правопорymеНШІ у сфері містобуду8авни" від 14.10.94 

11) Закон Украіни від 21.05.97 N 280/97-ВР "Про місцеве самовряду8анни в 
Україні" 

12) Закон УкраінИ "Про столицю УкраінИ - місто-герой Киів" від 15.01.99 

13) Закон УкраінИ "Про роCJJИIIНИЙ світ" від 09.04.99 

14) Закон Украіни "Про забезпечеlПUl санітарного та епідемічного 
благополуччя васелення" від 24.02.94 

15) Заков YКP~ "Про архітеКТУРНУ дiJшьнїсть" від 20.05.99 
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16) Закон УКРаіни "Про за івm . 
кошти" від 22.02.2000 куп о товаРІВ, робіт та послуг за державні 

17) ЗакОIl Украіни "Про ІШ . 
анування І забудову тер.П'орііі" від 20.04.2000 

18) Закон України "П ро охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 

19) Закон України "Про тваринний світ" від 13.12.2001 

20) Закон УІ(j)аїни "Про Генеральну схему планування території Украіни" вІД' 
07.02.2002 

21) Закон Украіни "Про землеустрій" від 22.05.2003 

22) З81(ОН У~~ни "Пр~ засади державної регуляторної політики у сфері 
господарськОІ ДІЯЛЬНОСТІ" від 11.09.2003 

23) Закон України "Про Червону книгу Украіни" від 07.02.2002 

24) Указ Президента України від 15.07.2000 N 90612000 "Про ЗIL"(ОДИ щодо 
забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" 

25) Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прИЙНЯТТя рішень та доступ до правосуддs з шпань, що стосуються довкілля, 

ратифікована Законом Украіни від 06.07.99 N 832-XIV. 

2. Нормативно-правові актп, вкі реryлюють DОРВДОК здіііСllеuuв 
містобудівuої діяльності, вuрішенuв зеJ\tельних питань, інвестиціііноі 
діяльності у будіВНllцтві, реконструкції", капітального реJ\IОНТУ 

1) Постанова Кабінету Міністрів Украіни 20.12.99 N 2~28 "Про Порядок 
надaшuI apxitektypho-ШJанувального. завд~ та теХНІЧНИХ rMOB щодо 
їюкенерного забезпечення об'єкта аРХІтектури І визначення РОЗМІРУ мати за 

їх видачу" 

2) Постанова Кабінету Міністрів Украіни від 25.11.99 N 2137 "Про 
затверджеННJI ПорядкУ проведення архітектурних та містобудівних 
конкурсів " 

3) П К б· ету Міністрів Украіни від 20.10.2000 N 1577 "Про 
останова а Ін . б . - '." 

затверджеНW1 Порядку проведеНlUl експертизи МІсто УД1ВНОІ докумеНТ8Ц11 

б' Міністрів УкраіНИ від 11.04.2002 N 483 "Про порядок 
4) ~ocтaнOBa ~a шету '" ІМ і проектів будівництва та проведеННJI 
затверджеННJI 1нвестиційНИХ про~, 
КОМІШексноі державної експерТИЗИ 
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5) Постанова ~абінc:ry Міністрів Украіни від 04062003 N 863 "Про 
з~твердження ф~ограмИ забезпечення безпереwкод~ог~ доступу Лlодеfi з 
о меженими lЗИЧними Можливостями до об'єктів житлового та 
громадсы�огоo призначення" 

6) Постанова Кабінету Міністрів Украіни від 11.04.2002 N 502 "Про 
затвеРД)J(е~ня Порядку зміни цільового призначення земель. які перебувають 
у влаСНОСТІ ГРОМадяН або ЮРИДИЧНlіХ осіб" 

7) ПостаІІова Кабінету Міністрів Україн.. від 31.03.2004 N 427 "Про 
затвердження Порядку вибору земельних діЛJtнок Д1IJI розміщення об'єктів" 

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 677 "Про 
затвердження Порядку розроблення проектів землеУСТРОIО щодо BiДBeдeHНJI 
земельних ділянок" 

9) Постанова Кабінету Міністрів Украіни від 25.08.2004 N 1094 "Про 
затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організаціі та 
встановлення меж територій природно-заповідного фонду. іншого 
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 
призначення" 

1 О) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198 "Про 
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільюlХ доріг. 
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та ОХОРОНИ" 

11) Постанова Кабінету Міністрів УкраіНи від 22.09.2004 N 1243 "Про 
Порядок прИЙНJ1Тfя в експлуатацію закінчених буДЇВНицrвом об'єктів". 

3. Нормативно-правові акти органів вокоuа~чоі владо, .Броварс~коі 
міськоі радо та воконавчого комітету радо, аКІ реГУЛЮIОТЬ IHBeCТIIQliiuy 
дівльність.у сф~рі містобуд.УваННJI в м. Б'рОВ~РО 

. 260899 N 150-11-23 "Про 
1) Р · Броварської міської ради ВІД .. 

1шення . Б овари" 
затверджеННJI Генерального ІШану МІста Р 

го комітету· будівШщтВа, архітепури та >ІОПJlОВОЇ 
12) . Наказ Де?жав~о 05 12 2000 N 273 "Про затвердження ПОJlоження про 
ПОЛІТИКИ УКРаіНИ вІД .. нання будівельних робіт" 
порядок надання дозволу на викО 

. У аіНИ з будівництва та архітектури від 12 
13) Наказ ДержавноГо KO~;eтy e~OBaнo в Міністерстві юстиції Украіни 
листопада 2003 року N 1/845~P "Про затвердження Переліку об'єктів, 
08.12.2003 за N .1129 івви~а JП(ИX У межах законодавства Украіни не 
затвердження проектШ буд сної державної експертизи" 
потребує висновку комплек 
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14) РозпоряджеНWJ Представника ПреЗJfдеfПа України від 01.03.93 N 249 
"Про порядок приймання в ексnлуатаціlO об'єктів будівництва" 

11) Держав~і санітарні .ПJ?авиnа rшанування та забудови населених пунктів, 
затверджеНІ наказом МіНІстерства ОХОРОНИ здоров'я Украіни від 19.06.96 N 
173 "Про затвердження Державних санітарюlХ правил rшанування та 
забудови населених пунктів". 

4. ДержаОllі будіослы�іi IIOPJ\III та держаВllї стаlщаРТl1 У Kpaillll 

8. Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. 
ДБН 360-92**, перевидання ДБН 360-92* з урахуванням змін N 4 - N 10 за 
дозволом Держб'уДУ України (лист від 19.03.2002 N J/52-] 70) 

9. Вулиці тадороги населених пунктів ДБН Б.2.3-5-2001 

10. "Склад, зміст, ПОРЯДОК розроблеННJI, погодження та затвердження 
проепної ДOкyMeкraцiї ДJlJI будівництва" ДБН А.2.2-3-2004 

11. "Склад, зміст, ПОРЯДОК розроблення, погодження та затвердження 

містобудівного обtpунтування" ДБН Б.1.1-4-2002 

12. "Склад, зміст, ПОРЯДОК розроблення,. ~огоджеННJI та затвердження 
генеральних ІШанів міських населених ПУНКТ1В ДБН Б.1-3-97 

13. "ПрИЙНJ1'П'я в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні 
положеlШЯ". ДБН А.3.1-3-94 

14. Державний класифікатор будівель та споруд. ДІ< 018-2000 

Міський голова 
В.О.Aиrоненко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоt ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

07400, М. Бровари, вул. ГагарінІ, 1 s. Тел.S-30-49 

Від /-1, .()9. 06' Х!! 0/.61 
Ha,N'!! _____ -:за. _____ _ 

Про затвердженНJI Правил 

забудови м. Бровари. 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Відділ містобудуванИJI та архітектури Броварської міської ради подає на 
засіданНJI Броварської міської ради питанНJI про затвердженНJI Правил забудови 
М. Бровари. 

Виконуюча обов'язки головного 
архітектора міста-засТУПНИК 
Головного архітектора 

Л.Є.Рибакова 
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