
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМ ЕЛЬНПЦЬКА М ІСЬКА РАДА 
КИ ЇВСЬКО Ї ОБЛАСТІ 
(шосте скликання)

РІШЕННЯ
« 29 » вересня 2015р. 

м.Переяслав-Хмельницький

Про погодження науково-проектної документації 
«Історико - архітектурний опорний план. М. Переяслав-Хмельницький» 
та «Зони охорони пам’яток архітектури, містобудування, історії та 
археології національного та місцевого значення.
М. Переяслав-Хмельницький»

На виконання заходів, передбачених Програмою розробки містобудівної 
документації на 2012-2015 роки, затвердженою рішенням Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 31.05.2012 за № 25-06-УІ, зважаючи на те, що, 
відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 26.07.2001 № 878, 
місто Переяслав-Хмельницький Київської області занесене до Списку 
історичних населених місць України, беручи до уваги матеріали науково- 
проектної документації, розробленої Українським державним науково- 
дослідним та проектним інститутом «УкрНДІпроектреконструкція», відповідно 
до «Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного 
пункту», затвердженого наказом М іністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.06.2011 
№ 64 та ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного 
плану населеного пункту», враховуючи наказ М іністерства культури України 
від 10.09.2015 № 718 «Про затвердження науково-проектної документації щодо 
визначення меж та режимів використання зон охорони пам ’яток та історичного 
ареалу м. Переяслава-Хмельницького Київської області», керуючись Законам 
України «Про охорону культурної спадщини», пунктом 12 «Порядку 
визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, 
обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених 
місць», затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 13.03.2002 
№318, згідно зі статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Переяслав-Хмельницька міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Погодити науково-проектну документацію «Історико - архітектурний 
опорний план. М. Переяслав-Хмельницький» та «Зони охорони пам’яток 
архітектури, містобудування, історії та археології національного та місцевого 
значення. М. Переяслав-Хмельницький» з визначенням історичного ареалу 
міста.

2. Довести до відома суб’єктів землеустрою та містобудування, що:
2.1. Дані історико-архітектурного опорного плану використовуються при 

складанні містобудівних умов та обмежень, підготовці завдань на 
проектування, розробленні і погодженні відповідних видів проектної 
документації, передбаченої законами України, під час створення міських



містобудівних програм, розроблення та погодження містобудівної та 
землевпорядної документації;

2.2. Історичний ареал є спеціально виділеною у місті територією 
історико-культурного значення із затвердженими межами, яка повинна 
фіксуватися в усіх землевпорядних і містобудівних документах та розглядатися 
як специфічний об'єкт містобудівного проектування;

2.3. Збереження традиційного характеру середовища історичних ареалів, 
охорона і раціональне використання розташ ованих в їх межах нерухомих 
об'єктів культурної спадщини, збереження її містоформую чої ролі є 
пріоритетним напрямом містобудівної діяльності в межах історичних ареалів;

2.4. Території пам'яток культурної спадщини, історико-культурних 
заповідників, охоронювані археологічні території тощо належать до земель 
історико-культурного призначення.

2.5. В охоронних зонах пам'яток здійснюється реставрація та реабілітація 
пам'яток, забезпечується охорона традиційного характеру середовища, 
усунення споруд і насаджень, які порушують традиційний характер 
середовища, відтворення втрачених цінних об'єктів. Нове будівництво можливе 
тільки у виняткових випадках за проектами, погодженими в порядку, 
визначеному законодавством;

2.6. У зонах регулювання забудови здійснюється реконструкція будівель 
і споруд відповідно до їх  культурної та містобудівної цінності. Нові будівлі 
регламентуються відповідно до вимог збереження традиційного характеру 
середовища, забезпечення сприятливих умов для огляду пам'яток та 
історичного ареалу в цілому;

2.7. Опрацюванню проектної документації на будівництво, 
реконструкцію будівель і споруд у межах історичних ареалів повинно 
передувати розроблення історико-містобудівних обґрунтувань.

2.8. Проведення господарської діяльності в межах історичного ареалу 
міста здійснюється відповідно до зазначеної в пункті 1 даного рішення 
науково-проектної документації з дотриманням встановленого для історичного 
ареалу режиму його використання, в тому числі, із врахуванням наступних 
вимог:

- розміщ ення реклами на пам ’ятках національного значення, в межах зон 
охорони цих пам ’яток, історичного ареалу міста здійснюється на підставі 
дозволу, що оформлюється (видається) відповідно до Закону України "Про 
рекламу" за участю М іністерства культури України;

- розміщ ення реклами на пам ’ятках місцевого значення, в межах зон 
охорони цих пам ’яток, історичного ареалу міста здійснюється на підставі 
дозволу, що оформлюється (видається) відповідно до Закону України "Про 
рекламу" за участю управління культури, національностей та релігій Київської 
обласної державної адміністрації.

2.9. Регулювання земельних відносин щодо земель під об'єктами 
історико-культурного призначення, що мають особливу історико-культурну 
цінність, якщо інше не передбачено законом, повинно здійснюватись із 
врахуванням вимог статей 83, 84 Земельного кодексу України. При цьому 
необхідно враховувати, що відповідно до статті 17 Закону України "Про 
охорону культурної спадщ ини":



- пам'ятка, крім пам'ятки археології, може перебувати у державній, 
комунальній або приватній власності. Суб'єкти права власності на пам'ятку 
визначаються згідно із законом;

- землі, на яких розташовані пам'ятки археології, перебувають у 
державній власності або вилучаються (викуповуються) у державну власність в 
установленому законом порядку.

3. Доручити відділу інформації спільно з відділом містобудування, 
архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяслав- 
Хмельницької міської ради оприлюднити шляхом розміщ ення на офіційному 
веб-сайті Переяслав-Хмельницької міської ради графічних та текстових 
матеріалів зазначеної в пункті 1 даного рішення документації.

4. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

5. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно із розподілом повноважень, а контроль -н а  постійну 
комісію з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням 
рішень сесії, співпраці з органами самоорганізації населення.

М іський голова Т.В.Костін

№ 08-78-VI


