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Щодо проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

«Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, для 

проектування яких містобудівні умови та обмеження не 

надаються» 

Міністру юстиції України 

Петренку П. Д. 

 

Шановний Павле Дмитровичу! 

 

 Від імені Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні (далі – Палата) та 

компаній-членів засвідчуємо Вам свою глибоку повагу та звертаємося з наступним.  

 

З метою реалізації пункту 90 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2016 р. №1060 «Про внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. №461 і 466» (далі – 

Постанова №1060) були внесені зміни до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів та Порядку виконання підготовчих робіт (далі - Порядки), за якими було значно спрощено 

процедуру виконання будівельних робіт з монтажу технічних засобів телекомунікацій та антенних 

споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-

прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних 

щоглах з відтяжками та на баштах. 

 

Відзначаючи важливість Постанови №1060 в подальшій дерегуляції сфери телекомунікацій 

України, привертаємо увагу до того, що вказані Порядки не поширюються на вище наведені види 

будівельних робіт, а натомість можливість монтажу технічних засобів телекомунікацій та антенних 

споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв визначається за результатами оцінки 

технічного стану та вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини. 

 

22.05.2017 р. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства (далі – Мінрегіон) для громадського обговорення було оприлюднено проект наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

«Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та 

обмеження не надаються». 

 

На думку експертів компаній-членів Палати, запропонована Мінрегіоном редакція Переліку 

об'єктів будівництва (далі – Перелік), стосовно будівництва об'єктів стільникового зв'язку, а саме 

обмеження (до 10 м) висоти щогл полегшеної конструкції, що встановлюються на існуючих будівлях, 

суперечить нормам Постанови №1060, оскільки вона не передбачає будь-яких вимог стосовно розмірів 

конструкцій та не відповідає вимогам пункту 90 Плану заходів щодо дерегуляції господарської 

діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. №615-р. 
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Затвердження Порядку у запропонованій Мінрегіоном редакції суттєво зашкодить дерегуляції 

господарської діяльності у сфері телекомунікацій, зокрема, створить додаткове фінансове навантаження 

на операторів та провайдерів телекомунікацій, що призведе до здорожчання послуг для кінцевого 

споживача та створить передумови для виникнення корупції. 

 

Виходячи з вище наведеного, на підставі вимог підпункту а) пункту 13 Положення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. №731, просимо Вас не реєструвати проект 

наказу Мінрегіону «Про затвердження Переліку об'єктів будівництва, для проектування яких 

містобудівні умови та обмеження не надаються».  

 

З будь-яких питань, що можуть виникнути у Вас у зв'язку із викладеним вище, просимо 

відповідальну особу з Вашого офісу зв'язуватися з нами за телефоном 490 5800 (контактна особа - 

Наталія Готвянська, старший менеджер з питань стратегічного розвитку) або електронною поштою за 

адресою ngotvianska@chamber.ua. 

 

 

З повагою, 

 

Президент          Андрій Гундер 

 


