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Містобудівний розвиток та земельні відносини в населених 

пунктах 

                            анотований бібліографічний список 

           2019. – Вип. 2  (квітень - червень). – 14 с. 

                            (http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3) 

 

1. Анопрієнко Т. В. Вплив інформаційного забезпечення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок на формування вартості 

земель / Т. В. Анопрієнко // Комун. госп-во міст.  Серія : Техн. науки та 

архітектура : наук.-техн. зб. — Харків, 2018. — Вип. 142. — С. 165-171. 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп13734-142. Проаналізовано питання 

проведення грошового оцінювання земель сільськогосподарського 

призначення (ЗСП) в Україні. Розглянуто інформаційну базу, яка сьогодні 

використовується для проведення робіт з грошового оцінювання ЗСП, 

особливо під час проведення  експертного грошового оцінювання земельних 

ділянок. Наведено аспекти формування вартості земель та показники 

порівняння для земельних ділянок – сільськогосподарських угідь. 

2. Бидах А. Карта уместности / Анастасия Бидах, Кузьма 

Позычанюк // Юрид. практика. — 2019. — 21 мая (№ 21). — С. 15. Зазначено, 

що будь-який будівельний проект починається з земельних питань. Законами 

України ”Про регулювання містобудівної діяльності”  та ”Про 

архітектурну діяльність” встановлено імперативне правило, згідно з яким 

планування і забудова земельних ділянок здійснюються в установленому 

законодавством порядку їх власниками або користувачами. Указано, що 

замовником проектування та будівництва будь-якого об’єкта може бути 

особа, яка володіє земельною ділянкою на праві власності або користування, 

за наявності належного правоустановчого документа на земельну ділянку. 

Текст: https://pravo.ua/articles/karta-umestnosti/ 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
https://pravo.ua/articles/karta-umestnosti/
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3. Воробйова Т. Правові форми використання земельних 

ділянок для вирощування кормів для худоби / Тетяна Воробйова // 

Підприємництво, госп-во і право.  - 2018.  - № 9. — С. 97-102.  Мова йде про 

дослідження проблем правового регулювання використання земель для 

вирощування кормів для худоби. Розглянуто поняття правової форми 

використання таких земельних ділянок, його співвідношення із суміжними 

юридичними категоріями. Проаналізовано види правових форм використання 

земель для сінокосіння та випасання худоби. Обґрунтовано пропозиції щодо 

виділення цих земель як окремої міжкатегоріальної групи у складі земель 

України. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/9/19.pdf 

4. Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної 

майстерності: пошуки  молодих вчених : матеріали Четвертої всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Одеса, 26 жовт. 2018 р. – Одеса : Міжнар. гуманітар. 

ун-т, 2018. – 192 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А795492  Зі змісту: 

Державна політика у сфері раціонального використання земельних ресурсів 

агросфери / Д. І. Коваленко. – С. 52-57. 

5. Дзецько Д. Оформлення прав на землю під об’єктивом 

незавершеного будівництва: проблемні реалії сьогодення / Дарья Дзецько, 

Валентин Глушков // Юрид. вісн. України. — 2019. — 26 квіт. – 2 трав.       

(№ 17). — С. 12 – 13. Указано, що чинним законодавством України визначено 

два способи набуття фізичними та юридичними особами прав на земельні 

ділянки із земель державної та комунальної власності: за рішенням цих 

органів, на підставі яких укладаються відповідні договори, та за 

результатами земельних торгів (аукціону). Вибір того чи іншого способу 

залежить, насамперед, від наявності чи відсутності законодавчо 

закріплених умов, які надають органам державної влади чи місцевого 

самоврядування право передати землю на підставі своїх рішень, або ж 

зобов’язують ці органи провести земельні торги. На думку авторів статті, 

найближчим часом буде сформована нова судова практика,  яка захищатиме 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/9/19.pdf
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права особи на отримання земельної ділянки під належним їй на праві 

власності об’єкті незавершеного будівництва. 

6. Ділянки на Микулинецькій – не придатні для будівництва // 

RIA Плюс (Тернопіль). — 2019. — 4 берез. (№ 9). — С. 2. Проінформовано 

про визначення тернопільською міською радою земельного масиву площею 

майже 90 га місцем для надання ділянок учасникам бойових дій та 

громадянам пільгових категорій. Йдеться про близько тисячу тернополян, 

які отримали ділянки на Микулинецькій. Вказано, що аби підготувати 

земельний масив до забудови, потрібні мільйони; рекультивацію та 

прокладання комунікацій оплачує міський бюджет. АТОвці та пільговики 

занепокоєні ймовірною довготривалістю процесу підготовки території до 

забудови. Наведено коментарі представників тернопільської міськради 

стосовно означеної проблеми. 

7. Дранник А. ”Мост Кличко” выдержит даже танк” / Антон 

Дранник // Вести (Всеукр. вып.). — 2019. — 3 июня (№ 93). — С. 5. Наведено 

коментарі головного архітектора та автора проекту Андрія 

Миргородського по будівництву пішохідно-велосипедного мосту між парком 

”Володимирська гірка” та Аркою дружби народів щодо особливостей 

будівництва мосту та причин, через які в перший же день експлуатації 

тріснуло скло на мосту. 

8. Дубовая В. В. Пропозиції щодо зменшення IFRS моделей 

оцінки земельних ділянок / В. В. Дубовая // Екон. і регіон. — 2018. —  № 2. 

— С. 51-60. Дослідження формулювання пропозицій зі зменшення 

міжнародних підходів до оцінювання вартості земельних ділянок у 

фінансових звітах. Міжнародні стандарти регламентують використання 

різних моделей оцінювання земельних ділянок  залежно від належності 

земельних ділянок до складу статей Звіту про фінансовий стан. Враховуючи 

особливий статус земельних ділянок як виду неамортизованих активів, 

запропоновано виокремити у розділі ”Непоточні активи” Звіту про 
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фінансовий стан статтю ”Земельні ділянки” з її оцінкою за справедливою 

вартістю. 

9. Дьомін М. М. Містобудівні методи ревіталізації прибережних 

/ М. М. Дьомін, О. О. Михайлик  // Сучас. проблеми архітектури та 

містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — Київ, 2018. 

— Вип. 52. — С. 199-205. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14392-52. 

Розглянуто сучасний стан річкових екосистем. Визначено методи 

збереження та ревіталізації  прибережних територій річкових екосистем. 

Зазначено, що екологічний фактор в містобудівному освоєнні та 

ревіталізації прибережних територій є надзвичайно актуальним на 

сьогодні. 

10. Дюжев С.А. Проблеми нормативно-правової бази сфери 

містобудування: що необхідно здійснити для їх вирішення / С. А. Дюжев 

// Містобудування та територ. планування. — Київ, 2018. – Вип. 68.  —  С. 

147-158. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14923-68 . Здійснено критичний 

аналіз змісту, нормативних показників і розмірності окремих параметрів 

для прийняття планувальних і проектних рішень, що запропоновані у новому 

нормативному документі ДБН Б.2.2–12:2018. Продемонстровано, що 

неприйнятним для завдання відродження та удосконалення архітектурно-

містобудівної сфери є спроби ототожнення (підміни) понять 

"містобудування" і "просторове планування", що провокує закріплення 

негативних тенденцій виродження стратегічної ролі містобудівної 

документації в умовах неефективного державного і місцевого 

менеджменту. Наведено приклади помилкових чи невдалих термінологічних 

визначень, нормативних положень та показників, що потребують 

редагування, узгодження чи вилучення як контроверсійних на наступних 

етапах внесення змін у цей базовий нормативно-правовий документ. 

11. Здоровило Т. Уже тріснуло скло / Тарас Здоровило // Україна 

молода. — 2019. — 28 трав. (№ 58). — С. 2. Йдеться про відкриття у Києві 

пішохідно-велосипедного мосту довжиною близько 210 метрів, який з’єднує 
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Володимирську гірку та парк «Хрещатий». Міський голова Києва Віталій 

Кличко, відкриваючи міст 25 травня 2019 року, запевнив, що за своїми 

характеристиками скло має витримувати навантаження в 1000 кг на 

квадратний метр, а 26 травня 2019 року міст тимчасово довелося закрити. 

На двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло. Зазначено, що проти 

будівництва цього мосту виступали активісти, оскільки Володимирська 

гірка є історичною пам’яткою. Навіть Мінкультури, з посиланням на 

рекомендації ЮНЕСКО, зверталося до КМДА, щоб там припинили 

будівництво. 

12. Из «Софиевки» сделают фэнтези-парк // 2000: Еженедельник. - 

2019. – 12 - 18 апр. (№ 15). — С. В1. Висвітлено оновлення, які були внесені у 

прогулянкову зону дендропарку «Софіївка»: облаштували багатоярусний 

прогулянковий комплекс водоспадів, біля центрального входу встановили 

пам’ятник Софії Потоцької, на головній алеї старий асфальт замінили 

гранітною бруківкою, оновили огорожі, дороговкази, очистили русло річки 

Кам’янка тощо. Текст: https://www.2000.ua/v-

nomere/derzhava/ukraina_derzhava/iz-sofievki-sdelajut-fjentezi-park.htm 

13. Кличко В. Мы закупили новейшее оборудование в больницы, 

чтобы оказывать помощь по мировым стандартам / Виталий Кличко ; 

беседовала Юлия Власова // Деловая столица. — 2019. — 1 апр. (№ 13). — С. 

12. Подано матеріали розмови з Київським міським головою Віталієм 

Кличком. Основні теми розмови – оновлення та ремонт станції метро 

”Святошин”, реконструкція Шулявського мосту, капітальний ремонт 

відділень Олександрівської лікарні. 

14. Кохан А. Часть имеем / Андрей Кохан // Юрид. практика. — 

2019. — 21 мая (№ 21). — С. 17. Зазначено, що для отримання в 

користування частини земельної ділянки, що знаходиться в оренді, 

законодавство передбачає можливість оформлення її суборенди. Указано, 

що перед початком розробки технічної документації щодо земельних ділянок 

https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/ukraina_derzhava/iz-sofievki-sdelajut-fjentezi-park.htm
https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/ukraina_derzhava/iz-sofievki-sdelajut-fjentezi-park.htm
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слід перевірити, чи існують у цьому населеному пункті вимоги отримання 

додаткових дозволів. Текст: https://pravo.ua/articles/chast-imeem/ 

15. Кулиш Я. Мост мог треснуть под женским каблуком / Ярослав 

Кулиш // КП в Украине. — 2019. — 28 мая (№ 78). — С. 4. Йдеться про 

урочисте відкриття в День Києва пішохідно-велосипедного мосту між 

парками ”Хрещатий” і ”Володимирська гірка”. Проте до вечора одне скло 

тріснуло під ногами людей. Акцентовано увагу на те, що міст не введений в 

експлуатацію, і його використання заборонено імперативною нормою в 

частині восьмій статті Закону України ”Про регулювання містобудівельної 

діяльності”. Штраф за таке порушення – 1,7 млн. грн. Наведено інформацію 

народного депутата України Юрія Левченка про те, що за генеральним 

планом розвитку міста земля не призначалася для будівництва мосту. Сам 

міст будувався без висновку експертизи про придатність до експлуатації 

після внесення змін до його конструкції. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/may/28/ 

16. Лиховид І. Ризики ”глибокого замороження” / Інна Лиховид // 

День. — 2019. — 8 - 9 трав. (№ 79/80). — С. 18. Йдеться про ризики 

замороження проекту щодо реконструкції Шулявського мосту в Києві. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ryzyky-glybokogo-zamorozhennya 

17. Літвінов Р. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері благоустрою / Р. Літвінов // 

Місц. самоврядування. — 2019. — № 4 (квіт.). — С. 69-73. Зазначено, що 

питання благоустрою населених пунктів завжди є одними з 

найактуальніших та іноді найболючіших як для населення, так і для місцевої 

влади. Доступність і безпека споруд, охорона та утримання зелених 

насаджень, вулично-дорожньої мережі, питання освітлення та поводження 

з відходами, та ще сотні інших питань щоденно вирішуються на місцевому 

рівні. Логічним є той факт, що питання контролю є вкрай  важливим для 

цієї сфери. Указано, що 19 лютого 2019 року набрала чинності постанова 

КМУ від 13.02.2019 № 97 ”Про затвердження критеріїв, за якими 

https://pravo.ua/articles/chast-imeem/
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/may/28/
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ryzyky-glybokogo-zamorozhennya
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оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у 

сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими 

державними адміністраціями”. У контексті вищезазначеної постанови, а 

також Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV ”Про благоустрій населених 

пунктів” проаналізовано критерії оцінювання ступеня ризику від 

господарської діяльності у сфері благоустрою. Подано таблицю ризиків 

настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності 

відповідно до цілей державного нагляду, а також таблицю показників 

критеріїв, зя якими оцінюється ступінь ризику. Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/april/issue-4/article-43882.html 

18. Луб’янова І. ”За два-три роки до влади прийде Володимир 

Кличко” / Інна Луб’янова // Газета по-українськи. — 2019. — 28 трав.         

(№ 40). — С. 4-5. Йдеться про відкриття 25 травня пішохідно-

велосипедного мосту між Хрещатим парком і Володимирською гіркою в 

Києві. Зазначено, що міський голова столиці Віталій Кличко з братом 

Володимиром Кличком протестували скляну підлогу на міцність, а вже 

наступної ночі хулігани розстріляли конструкцію знизу з нарізної зброї і 

скляні вставки вкрилися тріщинами, тому пересування мостом обмежили. 

Зауважено, що будівництво супроводжували скандали: швейцарські 

архітектори заявили, що проект без дозволу взяли з їхніх креслень 2013 року, 

однак київська влада стверджує, що замовляла все в українських розробників. 

Наголошено, що більшість киян задоволена діяльністю міського голови. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_za-dvatri-roki-do-vladi-

prijde-volodimir-klichko/905268 

19. Михальчук В. Три месяца без Шулявского моста : старые 

съезды просто отремонтируют, а переговоры по цеху в тупике / Василий 

Михальчук // Сегодня. — 2019. — 30 мая (№ 97). — С. 8. Йдеться про  

реконструкцію Шулявського моста у Києві. Рух по мосту було закрито в 

березні 2019 року. У генпідрядника запевняють, що всі работи йдуть за 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2019/april/issue-4/article-43882.html
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_za-dvatri-roki-do-vladi-prijde-volodimir-klichko/905268
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_za-dvatri-roki-do-vladi-prijde-volodimir-klichko/905268
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графіком. У квітні шляхопровід повністю розібрали, а закінчити всі роботи, 

включаючи спорудження нового моста, обіцяють до кінця цього року. 

Вартість робіт – 830 млн.грн. 

20. Мінмін В. Теоретико-методичні підходи до визначення 

інвестиційної привабливості  земель об’єднаних територіальних громад / 

В. Мінмін, А. А. Рудомаха // Комун. госп-во міст. Серія : Техн. науки та 

архітектура : наук.-техн. зб. — Харків, 2018. — Вип. 142. — С. 151-154. 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп13734-142. Доведено необхідність 

зростання інвестиційної привабливості земель для забезпечення розвитку 

територіальних громад. Для оцінювання інвестиційної привабливості 

запропоновано використовувати інтегральний підхід, який базується на 

аналітичних, методах експертних оцінок та аналізу ієрархій, що дозволяє 

визначити інтегральний критерій інвестиційної привабливості земель для 

прийняття обґрунтованих рішень щодо їх формування, розподілу та 

використання. 

21. Мороз Р. Команда Сухомлина в дії: Житомир лихоманить від 

будівельних скандалів / Руслан Мороз // 20 хвилин (Житомир). — 2019. —   

6 берез. (№ 8). — С. 6-7. Висвітлено діяльність міського голови Житомира 

Сергія Сухомлина та його команди, пов’язану із забудовою міських 

територій. Вказано, що останнім часом у Житомирі почастішали будівельні 

скандали. Так, тільки за останні кілька місяців відбулися конфлікти із 

забудовою ділянок по вулицях Великої Бердичівської і Шевченка, Кибальчича, 

Хлібній, провулку Вокзальному та ін. Підкреслено, що ”відверте нахабство 

житомирських чиновників не має меж. … Сергій Сухомлин, ставши мером, 

на жаль, так і не зміг поставити життя міста вище власного бізнесу”. 

Розглянуто перебіг окремих засідань Житомирської міської та обласної рад, 

пов’язаних із будівельними конфліктами. Окреслено хід та результати 

депутатських розслідувань щодо роботи керівництва Житомирської міської 

ради. Наведено коментар голови фракції ВО ”Батьківщина” в 

Житомирській обласній раді Володимира Кропивницького щодо діяльності 
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С. Сухомлина та його команди, а також стосовно пріоритерів у розвитку 

містобудування в Житомирі. Текст: https://zt.20minut.ua/Podii/komanda-

suhomlina-v-diyi-zhitomir-lihomanit-vid-budivelnih-skandaliv-10819319.html 

22. Муска Б. Погляд сьогодення на проблеми збереження та 

реставрацію пам’яток архітектури і містобудування / Б. Муска // Сучас. 

проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт. — Київ, 2018. — Вип. 52. — С. 205-211. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14392-52. Проаналізовано проблеми охорони пам’яток 

архітектури та містобудування в Києві. Запропоновано шляхи подальшого 

розвитку роботи з охорони пам’яток архітектури. Зазначено, що розвиток 

суспільства, нового покоління, нашої країни в цілому неможливі без 

збереження та вивчення спадщини минулого. 

23. Павлов К. В. Напрями модернізації та механізми реалізації 

державної політики регулювання конкурентних відносин на 

регіональних ринках житлової нерухомості / К. В. Павлов // Вісн. Одес. 

нац. ун-ту. Серія Економіка : зб. наук. пр. — Одеса, 2018 .  — Т. 23, вип. 2 

(67). — С. 73-78 . — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп14876-23/2(67). 

Проаналізовано наявні механізми функціонування регіональних ринків 

житлової нерухомості (РРЖН), а також визначено їх аналогію з 

інвестиційним ринком. Окреслено відмінні риси регіональних ринків 

житлової нерухомості, а також низку чинників, що значною мірою 

ускладнюють процес їх дослідження. Визначено, що основні характеристики 

регіональних ринків житлової нерухомості базуються на тих же підвалинах, 

що й менші за масштабом локальні ринки житла. Зазначено авторське 

бачення механізмів та напрямків модернізації, що сприяли б реалізації 

основних векторів антимонопольної державної політики на регіональних 

ринках житлової нерухомості. Текст: http://www.visnyk-

onu.od.ua/journal/2018_23_2/17.pdf 

24. Пирогова М. Новый план по сносу хрущевок / Мария 

Пирогова // Сегодня. — 2019. — 16 мая (№ 87). — С. 3. Йдеться про те, що 

https://zt.20minut.ua/Podii/komanda-suhomlina-v-diyi-zhitomir-lihomanit-vid-budivelnih-skandaliv-10819319.html
https://zt.20minut.ua/Podii/komanda-suhomlina-v-diyi-zhitomir-lihomanit-vid-budivelnih-skandaliv-10819319.html
http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2018_23_2/17.pdf
http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2018_23_2/17.pdf
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Мінрегіонбуд і інститут ”Діпромісто” розробили новий законопроект про 

реконструкцію старих будинків, який незабаром презентують іншим 

міністерствам, а після – віддадуть на рішення Кабінету Міністрів. Проект 

передбачає ремонт не тільки п’ятиповерхівок, а й будинків будь-якої 

поверховості, замовників призначають виконавчі органи міських рад. 

25. Плотнікова Ю. І. Правове регулювання плати за землю в 

Україні / Юлія Ігорівна Плотнікова ; Нац. акад. прокуратури України, НДІ 

публіч. права. — Київ : Гельветика, 2018. — 207 с. : Шифр зберігання в 

Бібліотеці: А795822 Присвячено адміністративно-правовому регулюванню 

плати за землю в Україні. Досліджено сутність плати за землю як одного з 

різновидів податку та фінансової основи розвитку місцевого 

самоврядування. Надано характеристику таких складових механізму 

правового регулювання плати за землю, як платники плати за землю, об’єкт 

оподаткування платою за землю, база оподаткування платою за землю, 

ставка плати за землю, порядок обчислення плати за землю, податковий 

період щодо плати за землю, строк і порядок сплати плати за землю, строк 

і порядок подання звітності про обчислення та сплату плати за землю. 

Проаналізовано зарубіжний досвід сплати податку на землю. 

26. Проектування міських територій : підручник / Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2018. — Ч. 1 / [В. М. Бабаєв та ін. ; за ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник]. — 

449 с. — (Серія ”Міське буд-во та госп-во”). Шифр зберігання в Бібліотеці: 

А796557-1. Розглянуто архітектурно-планувальні та конструктивні рішення 

будівель і споруд. Увагу приділено плануванню міст. Охарактеризовано 

основні природно-кліматичні фактори навколишнього середовища. Наведено 

класифікацію міських вулиць та доріг. Також розглянуто транспортні 

проблеми сучасного міста. 

27. Рущак В. Право довічного успадковуваного володіння 

землею: бути чи не бути? / Василь Рущак // Юрид. газ. — 2019. — 14 трав. 

(№ 19). — С. 10 – 11. За словами автора статті, однією з неврегульованих 
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проблем сьогодення, яка стосується земельних відносин, є питання 

можливості успадкування права постійного користування земельною 

ділянкою. Проте є ще один різновид права на земельну ділянку, щодо якого 

немає чітко сформованої правової позиції – право довічного успадковуваного 

володіння земельною ділянкою. Зазначено, що право довічного 

успадковуваного володіння земельною ділянкою – це ”квазіправо” власності з 

певними обмеженнями, але з правом його успадкування, а тому є всі 

підстави вважати, що до спадкоємців-користувачів земельних ділянок, 

право яких посвідчене державним актом на право довічного успадковуваного 

володіння землею, переходить таке право на землю в порядку спадкування. 

Текст: http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/pravo-

dovichnogo-uspadkovuvanogo-volodinnya-zemleyu-buti-chi-ne-buti.html 

28. Самойлов П. Л. Участь університетів у регіональних 

інноваційних екосистемах, європейський досвід / П. Л. Самойлов // Вісн. 

Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування : зб. наук. пр. — Рівне, 

2018. — Вип. 1 (81) :  Економічні науки. — С. 63-69. Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15843-1(81). Зазначено, що впровадження елементів 

”розумного” міста є серйозним викликом для всіх міст України. З метою 

комплексного вирішення перетворення міст в ”розумні” створюються 

стратегії розвитку і нові інституції, що покликані започатковувати та 

трансформувати різні елементи екосистеми міста відповідно до викликів 

сьогодення. Розглянуто участь ВНЗ у інноваційних екосистемах. Окремо 

розглянуто регуляторні акти щодо створення інноваційних екосистем і 

”розумних” міст Європейського Союзу. 

29. Седлер Е. Вечные права / Елена Седлер // Юрид. практика. — 

2019. — 21 мая (№ 21). — С. 19. За словами автора статті, до цих пір 

актуальними залишаються питання застосування статті 118 Земельного 

кодексу України про право громадян на безоплатну приватизацію земельних 

ділянок, а судова практика поповнюється предметними і цікавими 

рішеннями. Указано, що переважна більшість суперечок цієї категорії 

http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/pravo-dovichnogo-uspadkovuvanogo-volodinnya-zemleyu-buti-chi-ne-buti.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/pravo-dovichnogo-uspadkovuvanogo-volodinnya-zemleyu-buti-chi-ne-buti.html
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стосуються оскарження рішень органу місцевого самоврядування про 

надання або відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, оскільки таке рішення є запорукою 

подальшого затвердження відповідним органом виконавчої влади або 

місцевого самоврядування проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та рішення про надання її у власність як завершального етапу 

процедури безоплатної приватизації земельних ділянок. Текст: 

https://pravo.ua/articles/vechnye-prava/ 

30. Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління 

земельними ресурсами : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів та молодих учених, (14 - 15 берез. 2019 р.) / Нац. авіац. 

ун-т. — Київ : НАУ, 2019. — 146 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А796626. 

Зі змісту: Застосування ГІС-технологій в регулюванні містобудівної 

діяльності Одеської області / А. О. Кармаліта. — С. 18-19; Моніторинг 

використання земель із застосуванням дистанційного зондування землі / М. 

В. Ніщімний. — С. 51-55; Провове регулювання правочинів щодо земельних 

лілянок в Україні / А. М. Позняк. — С. 62-63; Сучасні проблеми забудови 

зелених зон в місті Києві / А. С. Лугова, Д. Л. Новаковський. — С. 69-70; 

Технічні можливості БПЛА літакового типу для землевпорядних та 

містобудівних потреб / С. С. Гурман. — С. 106-107. 

31. Харченко Ю. Реконструкція проспекту Маяковського 

завершиться вже в липні / Юрій Харченко // Запороз.  Січ. — 2019. —       

25 квіт. (№ 70/72). — С. 1, 2. Йдеться про те, що міський голова Запоріжжя 

Володимир Буряк провів виїзну нараду на проспекті Маяковського і 

проконтролював хід реконструкції. Зазначено, що кошторис робіт 

складається з двох основних затратних частин – реконструкція пішоходної 

та проїжджої зон. Крім того, відбувається заміна підземних комунікацій. 

Надалі на території близько 6 тис. кв. метрів буде виконано озеленення 

(висадять 170 дерев та близько 2,5 тисяч кущів), де будуть встановлені 

https://pravo.ua/articles/vechnye-prava/
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лавки та урни. Наголошено, що все це планово переходить у Вознесенський 

парк, де в цьому році вже закінчили частину проекту ландшафтного парку. 

32. Череміс О. О. Система та компетенція органів, що мають 

юрисдикційні повноваження, щодо земельних правопорушень у сфері 

містобудування / О. О. Череміс // Держава і право. Серія : Юрид. науки : зб. 

наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.- Київ, 

2018. – Вип. 81. – С. 227-241. - Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-

81(юрид. науки) Здійснено спробу комплексного аналізу системи органів, 

уповноважених виявляти земельні правопорушення у сфері містобудування, 

їх структури і компетенції. Відповідні питання досліджено в контексті 

адміністративної та земельної реформ, які відбуваються в країні, з метою 

удосконалення практики реалізації завдань, що стоять перед відповідними 

органами. Текст: http://idpnan.org.ua/files/2018/derjava-i-pravo.-yuridichni-

nauki.-vipusk-81-_2018_.pdf 

33. Шевченко І. На станціях метро встановлять туалети / Ірина 

Шевченко // Газета по-українськи. — 2019. — 7 черв. (№ 43). — С. 2. 

Йдеться про те, що з 1 вересня на кожній станції столичного метро 

почнуть облаштовувати туалети відповідно до нових державно-будівельних 

норм. За словами Льва Парцхаладзе, заступника міністра регіонального 

розвитку, будівництва та ЖКГ, туалети розмістять на вході та виході, 

адже це технічно можливо і зручно для людей. Зазначено, що в Україні 

туалети вже є в харківській підземці, а в Європі працюють давно на всіх 

станціях. 

34. Щоб перейти до практики // День. — 2019. — 16 трав. (№ 83). 

— С. 2. Висвітлено інформацію, що Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з 

Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст 

”Діпромісто” імені Ю. Білоконя завершив розробку нового законопроекту 

”Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого 

http://idpnan.org.ua/files/2018/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-81-_2018_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/2018/derjava-i-pravo.-yuridichni-nauki.-vipusk-81-_2018_.pdf
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житлового фонду”. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/shchob-

pereyty-do-praktyky 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск: Зайченко Н. Я. 

20.06. 2019 р. 

 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/shchob-pereyty-do-praktyky
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/shchob-pereyty-do-praktyky

