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СИСТЕМА ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ТА ДОКУМЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ

КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Аналізується система підзаконних нормативно-правових
актів та документів технічного характеру, які регулюють
здійснення капітального будівництва в Україні. На підставі про-
веденого дослідження зроблено висновок про значний рівень не-
узгодженості між окремими підзаконними нормативно-право-
вими актами, що ускладнює практичне застосування будівель-
ного законодавства й актуалізує прийняття Містобудівного
кодексу України та удосконалення юридичного механізму техні-
чного регулювання будівництва.

Ключові слова: капітальне будівництво, система підзаконних
нормативно-правових актів, технічне регулювання, будівельне
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The system of subordinate legislation and documents of technical
regulations that govern capital construction in Ukraine were analyzed.
Based on the analysis to draw conclusions of a significant
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inconsistency between the individual subordinate legal acts, which
complicates the practical application of building law and updates the
adoption of the Town Planning Code, as well as the improvement of
the legal technical regulation of the construction.

Key words: Capital construction, system of subordinate
legislation, technical regulations, building law, Town Planning Code.

Постановка проблеми. Суспільні відносини у сфері здійс-
нення капітального будівництва в Україні на сьогодні характери-
зуються значним масштабом їх правового регулювання у порів-
нянні з іншими сферами суспільної діяльності. Це обумовлено як
особливостями будівельної галузі (об’єктивна складова), так і
відсутністю належного рівня систематизації і консолідації відпо-
відних правових норм (суб’єктивна компонента).

Актуальність теми дослідження. Надмірна громіздкість віт-
чизняного будівельного законодавства на сьогодні виступає ва-
гомим стримуючим фактором розвитку капітального будівництва
в Україні як стратегічної галузі народного господарства. Врахо-
вуючи зазначене, наукове дослідження системи законів, підза-
конних нормативно-правових актів і технічних нормативних до-
кументів, котрі регулюють здійснення капітального будівництва
в Україні, є невід’ємною складовою пошуку оптимального шляху
удосконалення будівельного законодавства, що обумовлює його
теоретичну і практичну цінність.

Стан дослідження. На сьогодні фактично відсутні комплексні
наукові дослідження, присвячені специфіці функціонування сис-
теми підзаконних нормативно-правових актів і документів техні-
чного регулювання у сфері здійснення капітального будівництва
у нашій країні. Зокрема, лише окремі аспекти згаданого питання
розкриваються у наукових працях сучасних дослідників Д. Бар-
зиловича та О.Вінника.

Метою статті є дослідження основних підзаконних нормати-
вно-правових актів і документів технічного регулювання у сфері
здійснення капітального будівництва в Україні, а також виявлен-
ня недоліків вітчизняного законодавства у цій галузі. Новизна
наукової роботи полягає у тому, що у ній зроблена спроба ви-
вчення системи підзаконних нормативно-правових актів і доку-
ментів технічного регулювання у будівництві як цілісної функці-
онуючої системи. У результаті цього запропоновано опти-
мальний напрямок подальшого реформування українського зако-
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нодавства у сфері будівництва – розробка і прийняття Містобуді-
вного кодексу.

Викладення основного матеріалу. Аналіз підзаконних нор-
мативно-правових актів у сфері будівництва доцільно розпочати
з документів, які регламентують структуру, повноваження і по-
рядок функціонування органів державної влади, до компетенції
яких відноситься регулювання капітального будівництва в Украї-
ні. Так, структура і повноваження Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України як центрального органу виконавчої влади, діяльність ко-
трого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України, закріплені Указом Президента України «Про затвер-
дження Положення про Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України» від
31 травня 2011 р. № 633/2011 [1].

Указ Президента України «Про Положення про Державну ар-
хітектурно-будівельну інспекцію України» від 08 квітня 2011 р.
№ 439/2011 [2] визначає організацію та компетенцію Державної
архітектурно-будівельної інспекції України – центрального орга-
ну виконавчої влади, діяльність якого координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України і спрямо-
вана на реалізацію політики з питань державного архітектурно-
будівельного контролю й контролю у сфері житлово-кому-
нального господарства.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного кон-
тролю» від 23 травня 2011 р. № 553 [3] регламентує процедуру
реалізації заходів, спрямованих на забезпечення дотримання ви-
мог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних
норм, державних стандартів і правил та ліцензійних умов прова-
дження господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом
об’єкта архітектури, котрий за складністю архітектурно-буді-
вельного рішення й інженерного обладнання належить до IV-V
категорій складності. У зазначеному контексті Постановою окре-
слено повноваження Державної архітектурно-будівельної інспек-
ції та її територіальних органів стосовно здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог за-
конодавства у сфері містобудівної діяльності, порядку здійснення
авторського і технічного нагляду та інших вимог, установлених
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законодавством, будівельними нормами, правилами та проект-
ною документацією щодо створення об’єкта будівництва. Водно-
час, на нашу думку, частина положень двох вищезгаданих підза-
конних нормативно-правових актів значною мірою дублюються у
питаннях архітектурно-будівельного контролю, тому існує необ-
хідністю у їх об’єднанні.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про ліцензування го-
сподарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітек-
тури»від 05 грудня 2007 р. № 1396 [4] затверджено Порядок ліцен-
зування господарської діяльності, пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури. Відповідно до п. 2 вказаного Порядку,
суб’єкти господарської діяльності, що мають намір провадити бу-
дівельну діяльність, повинні отримати відповідну ліцензію. При
цьому ліцензування будівельної діяльності та контроль за додер-
жанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-
будівельною інспекцією та її територіальними органами (п. 3).

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження гос-
подарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури» від 27 січня 2009 р. № 47 [5] встановлює
перед суб’єктами господарювання обов’язок отримати ліцензію у
разі, якщо вони планують займатися такими видами будівельної
діяльності, як вишукувальні роботи для будівництва, розроблен-
ня містобудівної документації, проектування об’єктів архітекту-
ри, будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж,
будівництво транспортних споруд, інжинірингова діяльність у
сфері будівництва, а також містить базові вимоги для здійснення
вказаної діяльності.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження За-
гальних умов укладення та виконання договорів підряду в капі-
тальному будівництві» від 01 серпня 2005 р. № 668 [6] регламен-
тує порядок укладення та виконання договорів підряду на
проведення робіт із нового будівництва, реконструкції, реставра-
ції й капітального ремонту будівель і споруд та технічного пере-
оснащення діючих підприємств, а також комплексів і видів робіт,
пов’язаних із капітальним будівництвом об’єктів. Згідно з п. 2
Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в ка-
пітальному будівництві (далі – Загальних умов), Загальні умови є
обов’язковими для врахування під час укладення та виконання
договорів підряду у капітальному будівництві незалежно від
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джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника
та підрядника (субпідрядників).

Головним завданням Наказу Міністерства регіонального роз-
витку та будівництва України «Про оприлюднення Рекомендацій
зі складання додатків до договору підряду в капітальному будів-
ництві» від 13 січня 2009 року № 2 [7] є надання практичної до-
помоги учасникам договірних відносин щодо підвищення обґру-
нтованості умов договору підряду у капітальному будівництві
шляхом складання Календарного графіка виконання робіт, Плану
фінансування будівництва, а також Графіків передачі проектної
документації, будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, уста-
ткування і робочої сили.

Юридичні механізми затвердження проектної документації
об’єктів архітектури, розробленої для нового будівництва, рекон-
струкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд,
технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення і
проведення їх експертизи регулюються Постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку затвердження
проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання та-
кими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України» від 11 травня 2011 р. № 560 [8].

Процедура складання титулів будов (об’єктів), будівництво
яких розпочинається, перехідних будов, внутрішньобудівельних
титулів будов та титулів на виконання проектно-вишукувальних
робіт для будівництва регулюється Постановою Кабінету Мініст-
рів України «Про Порядок затвердження титулів будов (об’єктів),
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів
або коштів підприємств державної власності» від 08 вересня 1997
р. № 995 [9]. Відповідно до вказаного підзаконного акта, титул
будови (об’єкта) є документом, обов’язковим для міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, банків, що
здійснюють супроводження, фінансування та реалізацію проекту
будівництва із залученням бюджетних коштів або коштів підпри-
ємств державної власності, крім спеціально визначених законо-
давством суб’єктів господарювання.

Механізм фінансування капітального будівництва та послідо-
вність здійснення видатків за рахунок коштів державного бюдже-
ту у контексті забезпечення цільового та ефективного викорис-
тання державних коштів, а також контроль за використанням
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державних капітальних вкладень регламентуються Постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку держав-
ного фінансування капітального будівництва» від 27 грудня 2001
р. № 1764 [10], положення якої є обов’язковими для підприємств,
установ та організацій усіх форм власності, що здійснюють капі-
тальне будівництво, у разі його фінансування за рахунок держав-
них і змішаних капітальних вкладень.

Процедура прийняття в експлуатацію закінчених будівницт-
вом об’єктів та розмір плати за видачу сертифіката, який вида-
ється у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об’єкта, регулюються Постановою Кабінету Міністрів України
«Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об’єктів» від 13 квітня 2011 р. № 461 [11].

Однією з суттєвих особливостей будівельного законодавства є
той факт, що в його рамках значна роль відводиться документам
технічного регулювання (державним стандартам, державним і ві-
домчим будівельним нормам, технічним умовам). При цьому під
технічним регулюванням у будівництві найчастіше розуміють
правове регулювання відносин щодо застосування та встанов-
лення виконання обов’язкових вимог до продукції або пов’язаних
із нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також
перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та/або ри-
нкового нагляду [12, с.2].

З метою формування чіткої системи технічного регулювання, а
також оновлення її нормативної бази було прийнято низку відпо-
відних підзаконних нормативно-правових актів. Так, Постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків центра-
льних органів виконавчої влади, на які покладаються функції тех-
нічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроб-
лення технічних регламентів» від 13 березня 2002 р. № 288 [13]
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
України визначено центральним органом виконавчої влади, на
який покладаються функції технічного регулювання у сфері місто-
будування, будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Водночас оскільки вказаний орган було ліквідовано внаслідок
адміністративної реформи, повноваження у сфері технічного ре-
гулювання у будівництві передано Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України відповідно до п. 2 Положення про Міністерство регіона-
льного розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
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дарства України, затвердженого Указом Президента України від
31 травня 2011 р. № 633/2011.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затверджен-
ня плану першочергових заходів щодо реформування системи
технічного регулювання» від 19 травня 2010 р. № 1070-р [14] ви-
значає основні напрями і тактичні заходи з удосконалення зако-
нодавчого механізму технічного регулювання в нашій державі.
Процедура розроблення, погодження, затвердження, внесення
змін до державних і галузевих будівельних норм та визнання їх
такими, що втратили чинність, регламентується Постановою Ка-
бінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроб-
лення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних
норм та визнання їх такими, що втратили чинність» від 30 червня
2010 р. № 543 [15].

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового
положення про фонд галузевих будівельних норм» від 23 червня
2010 р. № 483 [16] визначає порядок формування і функціону-
вання центрального фонду будівельних норм з метою зберігання
будівельних норм та удосконалення інформаційного забезпечен-
ня органів державної влади й органів місцевого самоврядування,
юридичних осіб усіх форм власності, а також фізичних осіб, ме-
ханізм формування галузевих будівельних норм із справ і конт-
рольних примірників галузевих будівельних норм, повноваження
утримувачів зазначених фондів.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпе-
чення будівництва в Україні на період до 2015 року» від 14 липня
2010 р. № 1436-р [17] спрямоване на визначення принципів, засад
і механізмів реалізації державної політики з нормативного забез-
печення будівництва на основі прозорості та доступності для всіх
учасників будівельного ринку (інвесторів, замовників, проекту-
вальників, підрядників, державних органів, споживачів), систем-
ності, узгодженості та уніфікації термінології нормативно-
правових актів і нормативних актів технічного характеру, норма-
тивних документів. У контексті доповнення зазначеного норма-
тивно-правового акта Кабінетом Міністрів України було прийня-
то Постанову «Про затвердження Програми перегляду державних
будівельних норм і правил на період до 2015 року» від 13 квітня
2011 р. № 471 [18], спрямовану на забезпечення правових та ор-
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ганізаційних основ для розвитку національної системи норму-
вання у будівництві, передусім, шляхом перегляду державних
будівельних норм і правил, сформованих ще за часів СРСР, за ре-
зультатами якого вони можуть бути скасовані, внесені зміни до
них або розроблені нові будівельні норми і правила.

Актуальність прийняття зазначеної постанови обумовлена
тим, що станом на початок 2011 р. в Україні були чинними 1106
нормативів державного рівня, з яких 228 документів – будівельні
норми (Державні будівельні норми /ДБН/, Строительные нормы
и правила /СНиП/, Строительные нормы /СН/), 878 – державні
стандарти України (Державні стандарти України /ДСТУ/, Госу-
дарственные стандарты /ГОСТ/, Стандарты Совета Экономичес-
кой Взаимопомощи /СТ СЭВ/). При цьому чверть функціоную-
чих нормативів залишилася з часів колишнього СРСР (ГОСТ,
СниП, СТ СЭВ, СН) [12, с. 4–5].

Наразі Державні будівельні норми України, які відіграють
роль ключових нормативно-технічних документів у будівництві,
поділяються на такі класи: 1) ДБН А. Організаційно-методичні
нормативи; 2) ДБН Б. Містобудівні нормативні документи; 3)
ДБН В. Технічні нормативні документи. Технології виробництва;
4) ДБН Г. Рекомендовані нормативні документи, посібники; 5)
ДБН Д. Кошторисні норми та правила [19].

Натомість Відомчі будівельні норми (ВБН) розробляються
заінтересованими відомствами за погодженням із Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України у разі відсутності ДБН, а також необхідно-
сті встановлення вимог, що перевищують або доповнюють вимо-
ги ДБН [20, с.446]. Зокрема, на сьогодні у галузі будівництва діє
низка ВБН, котрі встановлюють правила обстеження мостів, ви-
значення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств
Мінпромполітики України, експлуатаційного утримання автомо-
більних доріг, мостів та ін.

У свою чергу, Державними стандартами України врегульова-
но значне коло практичних питань, пов’язаних із виконанням
специфікації обладнання, виробів і матеріалів, розробкою робо-
чої документації генеральних планів, захистом споруд від поже-
жі, польовими випробуваннями ґрунтів, захистом бетонних і залі-
зобетонних конструкцій від корозії, будівництвом транспортних
споруд тощо [19]. Водночас детальний аналіз діючих СН і СНиП
демонструє, що найбільш масштабною їхньою складовою наразі
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залишаються нормативні акти, присвячені, насамперед, техноло-
гічним аспектам проектування об’єктів транспортної інфраструк-
тури, виробничого призначення, гідротехнічних споруд, підзем-
них газосховищ та ін. [12, с.5].

Висновки. Аналіз діючої системи численних підзаконних нор-
мативно-правових актів та нормативних документів технічного ха-
рактеру, які регулюють здійснення капітального будівництва в
Україні, демонструє наявність у них необґрунтованого дублювання
положень, передусім стосовно архітектурно-будівельного контро-
лю, ліцензування і технічного регулювання будівельних робіт, спо-
собів їх здійснення і результатів. Зазначене ускладнює практичне
застосування норм будівельного законодавства та обумовлює вико-
ристання деякими учасниками будівельних відносин наявних зако-
нодавчих недоліків на шкоду іншим суб’єктам господарювання. На
нашу думку, одним із оптимальних шляхів вирішення цієї проблеми
є уніфікація вітчизняного будівельного законодавства шляхом роз-
робки і прийняття Містобудівного кодексу України.

Паралельно постає нагальна необхідність у інтенсифікації
процесу перегляду вітчизняних будівельних нормативів з боку
уповноважених центральних органів виконавчої влади. При цьо-
му на фоні обмежених державних видатків на вказаному напрямі
зростає доцільність поширення в Україні досвіду країн ЄС, де
розробка нормативних документів є прерогативою зацікавлених
суб’єктів господарювання і громадських організацій.
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