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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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Про проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» щодо 

посилення захисту інтересів осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення при 

здійсненні містобудівної діяльності (реєстр. № 6420) 

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» щодо посилення захисту інтересів осіб 

з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення при здійсненні містобудівної діяльності (реєстр. № 6420 від 

28.04.2017 р.), поданий народними депутатами України Шиньковичем А.В, та 

Герегою О.В., Комітет зазначає наступне. 

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю закріплює право 

безперешкодного доступу для людей з інвалідністю.  

Відповідно до статті 26 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів України» підприємства, установи та організації 

зобов’язані враховувати потреби людей з інвалідністю і забезпечувати для них 

доступність споруд. 

Забезпечення доступності споруд може відбуватися шляхом проведення 

конкретних заходів, що дозволяють пристосувати житлове і оточуюче 

середовище до потреб людей з інвалідністю з урахуванням індивідуальних 
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особливостей фізичного обмеження і специфіки нозологій. Забезпечення 

таких потреб досягається через дотримання будівельних норм. 

Сьогодні використовуються ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. 

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» (набрали 

чинності з 1 травня 2007 року). Саме вони передбачають всі необхідні технічні 

вимоги для забезпечення доступності споруд для людей з інвалідністю.  

Однак будинки, громадські будівлі і споруди всіх форм власності, 

збудовані та прийняті в експлуатацію до травня 2007 року, здебільшого не 

відповідають вимогам щодо доступності, а для проведення реконструкції 

відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 існують суттєві невиправдані 

перешкоди внаслідок прогалин у законодавстві. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», згідно з якими: 

- дозволити проводити прибудову до об’єктів будівництва пандусів або 

облаштування піднімальних платформ (підйомників) для забезпечення 

безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення до під’їздів, квартир, на земельних ділянках будь-якої форми 

власності за відсутності документа, що засвідчує право власності чи 

користування земельною ділянкою (доповнення частини четвертої статті 34 

новим абзацом); 

- звільнити замовників будівництва від пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту у випадку будівництва пандусів або 

облаштування піднімальних платформ (підйомників) для забезпечення 

безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення до під’їздів, квартир, приміщень житлових та нежитлових будинків; 

- надає повноваження посадовим особам органів державного 

архітектурно-будівельного контролю при здачі об’єктів в експлуатацію в 

обов’язковому порядку проводити перевірку відповідності виконання 

будівельних робіт вимогам містобудівного законодавства щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення. 

Відповідно до Пояснювальної записки реалізація проекту акта не 

потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету 

України.  

Міністерство соціальної політики України законопроект підтримує і 

водночас пропонує у назві законопроекту та по його тексту слова «інвалід», 

«осіб з обмеженими можливостями» замінити словами «особи з інвалідністю». 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України законопроект підтримує та звертає увагу 

на тому, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення 

містобудівної діяльності» (реєстр. № 4585), який ідеологічно перекликається з 

законопроектом (реєстр. № 6420) в частині стимулювання забудовників до 
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здійснення містобудівної діяльності з урахуванням потреб осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.  

Всеукраїнське ГО «Національна асамблея інвалідів України» підтримує 

законопроект та наголошує на необхідності приведення термінології 

відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. 

З урахуванням проведеного обговорення Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо 

посилення захисту інтересів осіб з обмеженими фізичними можливостями та 

інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності 

(реєстр. №6420 від 28.04.2017 р.), поданий народними депутатами України 

Шиньковичем А.В, та Герегою О.В., за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, 

який визначено головним з його опрацювання. 

 

 

 

 

Голова Комітету                          О.ТРЕТЬЯКОВ  


