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Головний внутрішній ресурс потенціального розвитку населеного пункту 
— це земля. Зонування земель визначає її цінність не тільки на сьогоднішній день, а також на майбутнє. Тому виникає нагальна потреба здійснення зонувань 
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эДОЛЪ у MciKih иаселсшгс п УИ« | а 1 ЧЄТО№ піЛіГЩСНЬЛ ефскпшнисті 
рСГуЛЮПВННЯ земї.'іьигіх ЬІДКОСШН М ринкових уМОВїІЧ, 

На жаль, 'іи^ельнліі кодекс У краївді містить .інше ОДІіу статтю - ІЙи-
пргіснячсну зонуваОДо земель. Згідно і щ ™ статтею, ЇОН\панні іемсль sj.n 
•^iflvFJ знатися у мйЖДХ населених цуцц-cifc. Тому ОСНОВНИМ ЩЫЩННЯМ 
донуилшл земель с визначенні ні т о г u j j j o допустимих видів іайудовн т;т 
ІЯПІІИИ анхористаїйн де^ЕЛЬННХ лілднок У Межах (»крсшіл ІОН З І Д ПОПІД НО 

місцевих пртвші забудови. Зонування земель аовині ю здійснюватися 
гцлйовілно ДО зккову, яилі1! ще нгобхіднр ирийтіяти. Таким чйВМ, зонування 
4WC.JJ.. я* спосіб розподілу земельного фо«щу ;ии заломлення piimix 
с п і л ь н и х потреб визначене у Кодексі ЛИСТ* у загальному. 

Дич дтлореніїЕ ефективної си-стїми мІсйибуД]№ЛНКІ тэ НАШІЙ кра'їлі 
«еойхідно, щоб генеральний план міста роїробяяаоя як документ 
дпигош-рокояого плвуквмия, в Bicavry летально аішіачалнсх основні напрями 
розвитку і ті тпму числі провадилось "зонування" (але ще беэ встановлення 
м.лсбулібинх регламентів). Питім доцільно були ti розробити - "Правши 
забудови і виїіпрдстанн* території", гтєреведогли'' б правові нону 
гральні (для окремих ділянок неконкретні) рішовня генерального шину і тим 
Самий мйечивчуйаЛн й о ю послідовну pcftjihayiio га внесення поточи их змін 
•ліпно ч естонок геіпиш процедурами Доіг іьмо, щоб правила містили правовий 
ОПИС яарцктеркстик ДОЗЯОЛЄНОГО sunupИСKLMHJI ї MMLHH КПИ нерухочік іі 
(містобулшпш регламенп j стосовно різних toil місів гим LiiMKM створювали о  
liepnmJt необхідний компонент .'їли формування зечельнн* п;іннок ик об'єктів 
ИСрухимОСТІ. Ніі ОСНОВІ Пр.ірнл НОЖв ршроб-ілпіся ІііСТОбудІВЕП документація у 
ннглллі гіроектіп плинутшнл, проектів межуфанич. проектів забудови обо  
нбнбцццд Я такн.ч проектів. І іиіичсвніщ проектами гуде сггьорн&втисн ініпип 
компонент. ПГеобкІДіиіП ДЛЯ форЛіуЕЛНШ ЗСЩЛЫГНХ ДІЛЯНОК як об ' єкт і 
liepVKOMOtli. 

Основвші іЛ?рЄД документів ІОТЇ\В.іННЯ ДОЦІЛЬНО ІфИІНІШІІЯ !ЩЯ КОЛІНО? 
їернторіальаш зони иктсніудівннГІ регламент, ерегулюг: ta) особливості 
*Икґрю№іНЯ ти ихорпкн земельних ділянок., так сгцно як все, ШО ЗНАХОДИТЬСЯ 
над і піл їх поверхнею і вийористивустьел в процесі забудова і подштьцш 

будпапя, будівель, споруд, (б) перелік ВНД'В дозволеного 
бнкорниі ;ЇННЯ. ПАРАМЕТРИ зяпудОвн та інші Й Б Н С К Е Щ у використанні 
'и: мельник ділянок та Ьщшх об'єктів іюруяомоегі, 

-VIE нині ціюча система містобудуванні поки ЩЕ не орннтг>пана НІІ 
ЙШ;ОКОсфе«ТИБЬІ1' іелілскирнстувиннл Б наділенкл. ПуНІП d> 1 ilOTpeOVt ЗМІН 
НайгпДи&иІШИМІІ ПРОБЛЕМАМИ МЄШКІШЦІІІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ І FTGJALI 

іалииіаькгия контрольована. ушідьнюііалша, части [іунківня «будо-ич 
поселеного пункту. ЗНИЦеИБІ Плркіь і ^чіерін. Все це лрнзпцмть д о 
ГИПШМІ^ГПЯ 6;U(TRR.DX СКОПОМІЧННХ І СУДІІ'ІТЛІИЙ. КОНФЛІКТІВ. ДЕЧ^І ПРИШЛЕМ 11 

рочвитку щселсіїііч пугпкг|ір 'jufnxcr крегулюМТИ яонуи.мnisi: 
по-перше. v> ну вал їм допоможе послідовно- вирішувати екологічні та 

естетичні проблеми STKUCJ і еерсдоВігща проживании кЛувяігіи, встановлюючи 
"или і параметри дозводвкрго викОрГїставдя неруяом(Нлі. фіксує, щониймаише 



"НЛЖНЮ ППЕІІГКу" ЯКОСТІ ЄСРЄДОНИЩА ЙЧЖОИЙЙ ДО різник ТЄрИК>рІііЛЬЛІІХ зон. Те, 
ідо не закріплене у иідгювізному нормативному ПрАВфНОМу ні !• Г: И к дозволене 
вже ЇІЄ мп*с Відбутися І, ВІДПОВІДНО, погірш с н til ЛИОСТІ сере ЗОВНІ! [н 
ПрОЖЯМіІНЯ відбуватися НИЄ ПЄ буде, У Ній же час ТС, ШО ДОЗЩВДІО СПОНуКїК 
діяти в кяпрячках, ійО поліпшу £ дану ситуацію: 

ІЮ-Друге. жиунаши д и к ж Ж е енрииуіиіи itpoo.-іиии прлсторові'л 
рЛ"УрСІ& i l i МІЙбуТНЬОГО рОЛЗИТК* НІГТЯ. Тут fTOHHPTlFl flymi ЧОЦфИ основне 
способи ДІЙ рсісрпупами* ЯЬ.ІЬКНЧ TSplffOpifl для Певних фу її КІ :і it ЬЦЩЛЇІДНО 
-іріч нч.+іч'ЯЛил tteiptfC; ncptt ріентація існуючих ЭОП на інші нндн ьннорнслшнр, 
резервування територій під раяцпфенв* забудоьк за межами алхшістраттшос 
«гордині н .ніс ЇЙ: 

тю-тр<т-. гмвуяанш стдорюьатиі; у нони для білнц акти иного залучення 
ЗОВНІШНІХ фінансових джерел приватних осіб і Сїруиур, Цс може пїдйупчтяся 
через три голоиы! причини: наявності гарантій !)п відповідна внюриотання 
ж млі і НЙТОІО і н шиту панни проекий буді&инцтва: мпжлнвосіі аетуну до прав 
довіьсірцііивоіи ВОЛО/1ІІМІЇ іемеїіьнішл дцишкйии ще до початку 
ітоягюмасіитзбіійХ проектних опраіщігааЕіь, л ці гтра&їі ЬщкрКМють Дорогу пдя 
ІПОТЕЧНОГО кредиту ванн* під вдш'ііву зен.іі: скороченні терні (он ртримишщ 
УЗІАДМСЯЬ і дозволи Ііа проведення ІШССЕЕЩІйНО'буДІиСЛЬІІОІ діяльності, а 
також п зменшенні iioh'jhjhhx З НИМ втрат. У результаті інлвсгувшпі» н нісшій 
розвиток набуїїн чирнппл MatimaoiEt і нритікзе швнднгнмн гемгимн 

FJKHH ЧМКОМ. а̂іфОВЗДЖеШЦ зпнувзнн* ЗСми.їІі * vtC«£X Haceeennv  
пунктів стюрюмгиые умови длі органів місцевого самоврядування 
ефекимнішс адіАсюавяги політику обяипуввши rcptrropif та реалі juity ваііі 
місцеві сосіиткн і тіроірамн. 
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ібіринк німиць доповіді викладачів та вчених, кімі нулл ролтивуті на 
Всеукраїнській науковій конференції Актуальні ліпші ич забезпечення 
іпійтагд розвитку національного господарствам т о іілбуяасп 28-29 жив:ля 
20 ї і року а м. Кременчук. У наукових матеріалах ЙИСІІТЛІОЮТІІСІ актуальні 
Пігга.чнч їіі'-СЇПЄЧСН :1 СТІЙЖОГО рОЗЇИТКу каціонального lOCIIOJiDipCTIfL 

І1оірало«аію на стулекгіі, аєіщннтіів, вл^алачів. гиуаовш стівробіттінкін 
та фшівції, які ^іічанлгп^я гтнтанпдон сгіиклга рныгтк) каціоімльвого 
гасподарегы 
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