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Міністру розвитку громад
та територій України
О. ЧЕРНИШОВУ
Щодо відновлення або будівництва
об’єктів критичної інфраструктури
Шановний Олексію Михайловичу!
Асоціація міст України звертається до Вас з пропозицією сприяти у
вирішенні наступного надзвичайно важливого як для громад, так і для всієї
держави в цілому питання.
Внаслідок збройної агресії російської федерації вкрай гострою стала
проблема оперативного відновлення чи будівництва нових об’єктів критичної
інфраструктури з метою забезпечення постачання побутовим споживачам (у
тому числі і внутрішньо переміщеним особам), а також релокованим
підприємствам, електроенергії, природного газу, теплової енергії та води.
В той же час, дотримання всіх законодавчих процедур при будівництві
нових об'єктів критичної інфраструктури замість зруйнованих, або їх
реконструкції та капітального ремонту, унеможливлює оперативність здійснення
таких робіт. Так містобудівні умови надаються протягом 10 днів, проектування
здійснюється не менше чим за 30 днів, проведення оцінки впливу на довкілля
триває не менше 120 днів, експертиза проектної документації триває до 30 днів,
отримання дозволу на початок робіт триває не менше від 10 днів.
Таким чином, з метою скорочення тривалості підготовки до початку
будівництва або відновлення об’єктів критичної інфраструктури, виникла
необхідність удосконалення діючих підзаконних нормативно-правових актів.
Відповідні пропозиції (додаються) були напрацьовані спільно експертами
Асоціації міст України, Асоціації "Укрводоканалекологія", Асоціації
"Укртеплокомуненерго", Асоціації газового ринку України, Проекту
енергетична безпека USAID, обговорені та підтримані представниками
профільних підприємств та органів місцевого самоврядування. Вони спрямовані
на забезпечення стабільного функціонування систем життєзабезпечення та
відновлення їх роботи, та передбачають:
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- розширення переліку видів робіт, які не потребують документів, що дають
право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в
експлуатацію на нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний
ремонт об’єктів з класом наслідків СС1 та СС2, які відносяться до об'єктів
критичної інфраструктури на територіях яких велись бойові дії під час дії
воєнного стану, а також роботи пов'язані з виконанням мобілізаційних завдань
сил цивільного захисту та військових формувань України;
- включення до переліку об’єктів будівництва, для проектування яких
містобудівні умови та обмеження не надаються, об’єктів інженернотранспортної інфраструктури в межах населених пунктів та будівництво чи
відновлення/реконструкцію об’єктів критичної інфраструктури;
- внесення інших змін до підзаконних нормативно-правових актів з питань
будівництва, з метою узгодження їх положень з Законом України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та
щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період" від
15 березня 2022 р. (в частині непроведення оцінки впливу на довкілля стосовно
планової діяльності спрямованої на відновлювальні роботи з ліквідації наслідків
збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період
після закінчення воєнних дій);
- надання можливості розпочинати роботи з відновлення критичної
інфраструктури на етапі ТЕО з завершенням розробки затверджувальної частини
проектної документації до завершення будівництва;
- скорочення строку експертизи проектної документації та ряд інших
технічних змін.
Окрім того, з метою прискорення завершення реалізації інфраструктурних
проектів, пропонується усунути зайві погодження щодо використання коштів на
реалізацію таких проектів, у тому випадку, якщо умови їх фінансування
визначені міжнародними договорами.
Переконливо просимо Вас підтримати надіслані пропозиції, та виступити з
ініціативою щодо внесення відповідних змін до нормативно-правових актів.
Додатки: на 11 аркушах
З повагою,
Виконавчий директор

Гарник, 486-28-41

Олександр СЛОБОЖАН

