
 

 

 

 



 



 

 

 
 

Шановні колеги!  

 
        Радий можливості вітати Вас  на 
сторінках   Вісника Будівельної палати 
України.  

          З розвитком будівництва 
держава і суспільство пов’язують очі-
кування прискореного піднесення 
економіки країни та вирішення склад-
них питань величезної суспільної 
значущості. В першу чергу мова йде 
про розвиток житлового будівництва, 
як одного з пріоритетних завдань 
державної соціальної політики.  

         Мало хто замислювався над тим 
очевидним фактом, що житло -  чи не 
єдиний товар, який неможливо прид-
бати «по імпорту». Тож, створення 
умов і можливостей для масового 
будівництва житла, вирішення нагаль-
них  питань стимулювання попиту та 
пропозицій на ринку будівництва і 
нерухомості, разом з ініціативами 
самих будівельників та виробників 
будівельних матеріалів і виробів – 
складові практичної реалізації держа-
вотворчих соціальних проектів та 
програм.  

       Об’єднати  зусилля, прагнення та 
досвід підприємств  заради 
досягнення спільної мети – головна 
мета діяльності Будівельної палати 
України, наше поєднане завдання та 
призначення.  

Хай щастить усім нам на цьому шляху!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент Будівельної палати України, 

Герой України,  Заслужений  будівельник  України 

Петро Степанович Шилюк 
 

 

 

Компетентність Обов'язковість Відповідальність 

 

Сторінка Президента Будівельної Палати України 
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Обсяги виконання будівельних робіт та індекси будівельної продукції 
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Мінрегіонбуд: За 2013 рік в Україні обсяг використання   
вітчизняних будматеріалів зріс на 10% і досяг 80% 

За оцінками експертів, у 2014 року очікується, що відсоток 
використання в будівництві вітчизняних будівельних матеріалів сягне 
85% від загального обсягу.  
За останні роки у будівництво новітніх високотехнологічних 
виробництв будівельних матеріалів та модернізацію існуючих 
вітчизняні та іноземні інвестори спрямували десятки мільйонів 
гривень. Ці виробництва оснащені сучасними енергозберігаючими тех- 

нологіями, новітньою системою контролю сировини і готової продукції, що дозволяє випускати 
конкурентоспроможні енергоефективні будівельні матеріали, які відповідають як національним так і 
європейським стандартам. 
        Українські будівельники використовують вітчизняні будівельні матеріали під час реалізації 
великих інфраструктурних проектів. Так, на будівництві транспортної розв'язки на Поштовій площі у 
Подільському районі Києва використано 95% будівельних матеріалів вітчизняного виробництва, у 
тому числі металоконструкції, залізобетонні вироби тощо. 
       З 2010 року Україна досягла стійкої динаміки зростання експорту над імпортом будівельних 
матеріалів.  
       Співвідношення між експортом та імпортом матеріалів (цегла, металоконструкції, утеплювач, 
цемент, щебінь, пісок, покрівельні матеріали, лінолеум, плитка, шпалери, лісоматеріали, вироби з 
пластмас, сантехніка тощо) за 2009-2012 роки у середньому склало – 1,6 разів, за 2013 рік в 2,0 
рази, а у 2014 році прогнозується - переважання  експорту на імпортом у 2,1 рази. 
      В 2013 році експорт основних будматеріалів здійснювався до Білорусії, Казахстану та Росії та 
склав 9,5 млрд. грн., що майже у 5 разів перевищив показник експорту до країн ЄС – 2,2 млрд. грн. 
Імпортовано основних будматеріалів із Білорусії, Казахстану, Росії на 1,0 млрд. грн., що у свою 
чергу у 5 разів менше обсягів матеріалів, імпортованих з країн ЄС, – 5,0 млрд. грн. 
     «Україні економічно вигідно збереження та розвиток виробничо-коопераційних  зв’язків з 
Білорусією, Казахстаном та Росією. Це сприяє створенню нових робочих місць та зростанню 
зарплати у галузі. На сьогоднішній день перед нами стоїть два стратегічних завдання. Зберегти 
існуючий ринок експорту будматеріалів з країнами СНД та збільшити обсяги експорту до країн ЄС», 
- зазначив Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
Геннадій Темник. 
     Кількість новостворених та реконструйованих виробництв будівельних матеріалів та виробів 
становить: 2009 рік – 10, 2010 рік – 12, 2011 рік – 15, 2012 рік – 21, 2013 рік - 25 виробництв. 
Здебільшого це підприємства, які виробляють: цеглу будівельну, у тому числі клінкерну, 
залізобетон;  металоконструкції; цемент; віконне скло в асортименті; віконні та дверні вироби; 
паркет; шпалери тощо, які є конкурентоздатними і не поступаються іноземним аналогам. 
        Розвиток вітчизняного виробництва будівельних матеріалів в свою чергу збільшує внутрішній 
попит на метал та продукцію машинобудування українського виробництва, деревину, продукцію 
видобувної промисловості і це є дуже важливим для розвитку економіки України у цілому.  
     Також, за оперативною інформацією Держстату України, за січень-листопад  2013 року зросли 
порівняно з відповідним періодом 2012 року обсяги виробництва: 

 граніту – на 84,2% (вироблено 3083,9 тис. куб. м); 
 скла листового гнутого, гранованого, гравірованого, свердлень, емальованого або обробленого 

іншим способом – на 35,5 % (вироблено 1271,2 тис. кв. м); 
 вікон, дверей, рам, порогів дерев`яних – на 25,3% (вироблено 2983,9 тис. кв. м); 
 блоків з ніздрюватих бетонів – на 8,1% (вироблено 638,3 млн. шт. ум. цегли); 
 гіпсових сумішей – на 6,2 % (вироблено 596,8 тис. т); 
 шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват (включно суміші) в блоках, 

листах чи рулонах – на 4,7% (вироблено 1845,5 тис. куб. м); 
 блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва –  на 4,1% (вироблено 

1281,3 млн. шт. ум. цегли); 
 виробів санітарно-технічних керамічних – на 2,9% (вироблено 4276,1 тис. шт.); 
 гіпсу – на 1,4 % (вироблено 2114,1 тис. т). 



 

 Прес-служба Віце-прем'єр-міністра  
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Інформаційно-аналітична довідка про стан виконання у 2013 році 
Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 
роки 

 Для  створення належних умов забезпечення молодих сімей та одино-
ких молодих громадян житлом Уряд  у 2002 році своєю постановою від 
29.07.2002     № 1089 затвердив Державну програму забезпечення 
молоді житлом на 2002 – 2012 роки (далі - Програма). 

     Метою Програми визначено реалізацію державної молодіжної політики в частині розв’язання 

житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, 

удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку сис-

теми іпотечного житлового кредитування. 

     Основними завданнями Програми є розвиток різних видів пільгового молодіжного житлового 

кредитування, яке передбачає створення накопичувального та відновлювального інвестиційного 

ресурсу держави для забезпечення молоді житлом. 

      У зв’язку із популярністю Програми серед молоді, яка потребує поліпшення житлових умов та не 

має можливості зробити це самостійно, Урядом продовжено термін її дії до 2017 року (постанова 

Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967). 

      Успішне виконання Програми протягом 2013-2017 років дасть змогу забезпечити житлом 

16 755 молодих сімей та одиноких молодих громадян, збудувати 1 047,2 тис. кв. метрів житла. 

      Фінансування Програми здійснюється як за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, так й 

інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян. 

     Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 5 460 

млн. гривень, у тому числі: 

 з державного бюджету – 3 276 млн. гривень; 

 з місцевих бюджетів – 1 638 млн. гривень; 

 за рахунок інших джерел – 546 млн. гривень. 

        На жаль, з першого ж року реалізації Програми спостерігається її недофінансування. 

      Так, на реалізацію Програми у 2013 році в державному бюджеті були передбачені асигнування 

за наступними бюджетними програмами: 



 надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КПКВК 2751390) у сумі 97,0 млн. грн.; 

 збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву» (КПКВК 2751420) з подальшим використанням для 

надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім’ям в рамках реалізації 

Програми у сумі 40,0 млн. гривень. 

      За результатами виконання Програми у 2013 році з молодими сім’ями укладено 407 пільгових 

іпотечних кредитів на загальну суму 139,8  млн.  гривень (за рахунок державного бюджету - 204 

кредити на загальну суму 70,6 млн. гривень; за рахунок місцевих бюджетів – 103 кредити на 

загальну суму 33,5 млн. гривень; та за рахунок статутного капіталу Фонду - 100 кредитів на загальну 

суму 35,6 млн. гривень). 

      Варто зазначити, що в територіальних органах Держказначейства залишилися неоплаченими ще 

135 кредитів на загальну суму 40,7 млн. гривень (з яких частково оплаченими є 19 кредитів).  

 

    Рівень забезпечення молоді житлом у 2013 році до кількості молодих сімей, які перебували на 

черзі станом на 01.01.2013, виглядає наступним чином: 

      Слід відмітити, що у порівнянні з показниками реалізації Програми за 2012 рік (359 кредитів), 

кількість укладених іпотечних кредитів у 2013 році (407) збільшилася на 14 %. 

 



У 2013 році за бюджетною програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів 

комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла»  виплачено компенсацію   за договорами, укладеними 

протягом 2003-2008 років, на загальну суму  45 млн. гривень.  

Наразі діють 6 100 договорів, за якими відбувається відшкодування відсоткової ставки кредитів на 

будівництво (придбання) житла. 

У цілому, з 2002 по 2013 рік в рамках Програми надано 8146 пільгових довготермінових кредитів 

молодим сім’ям на будівництво (реконструкцію) і придбання житла з державного та місцевих 

бюджетів різних рівнів на загальну суму близько 1,34 млрд. гривень, у тому числі 804,6 млн. гривень 

з державного бюджету, 386,1 млн. гривень з місцевих бюджетів та 166,4 млн. гривень за рахунок 

статутного капіталу Фонду  
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Оголошено конкурс на участь міст у Проекті 
«Муніципальна енергетична реформа» в Україні 

      Оголошено конкурс на участь міст у Проекті «Муніципальна енергетична 
реформа» в Україні (МЕР).Проект впроваджується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID), компанія-виконавець Проекту - International 
Resources Group (IRG). 

       Проект вартістю 14,5 млн. доларів США розрахований на 4 роки. 
       Одним з важливих елементів реалізації Проекту USAIDМЕР є робота з містами-партнерами 
для покращення ефективності використання енергетичних ресурсів у місті через навчання та 
надання допомоги у розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку. Ці плани 
базуватимуться на енергетичних аудитах систем енергопостачання та систем надання кому-
нальних послуг. Крім того, Проект USAIDМЕР надасть містам підтримку у створенні системи 
муніципального енергетичного менеджменту та допоможе в залученні фінансів на реалізацію 
заходів, визначених у Планах дій сталого енергетичного розвитку.  
       Проект USAIDМЕР пропонує містам України подати заявки на участь у конкурсному відборі 
міст-партнерів Проекту, які відповідають таким критеріям: 
 Кількість населення міст від 100 000 до 1 000 000; 
 Місто зацікавлене в інвестиціях у муніципальні проекти з підвищення енергетичної 
ефективності та/або чистої енергії (із залученням міжнародних фінансових установ, банків або 
приватних інвесторів); 
 Місто долучилося або планує долучитися до Угоди мерів. 
       Зацікавлені у співпраці міста мають надіслати заповнені анкети до 18:00 7 лютого 2014 року 
до Проекту USAIDМЕР на поштову адресу International Resources Group: 01004, Київ, вул. Льва 
Толстого 9-а. 
Довідки за телефоном 044-596-596-0 (офісу Проекту USAIDМЕР). 
 
Прес-служба Мінрегіонбуду  

 
 

 

28.01.2014 З 1 січня 2014 року вступив в дію ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та 
зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» 

З 1 січня 2014 року вступив в дію ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та 
зміст схеми санітарного очищення населеного пункту». Про це 
повідомили в Управлінні благоустрою територій та комунального 
обслуговування Мінрегіонбуду. 

ДБН уніфікував вимоги до проектів схем санітарного очищення населених пунктів за умов 



використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які 
відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують 
унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я людини. 
За словами фахівців, застосування документу забезпечить належне проектування схем 
санітарної очистки та прибирання територій, що в свою чергу дозволить упорядкувати у 
населених пунктах України черговість здійснення заходів з санітарного очищення населеного 
пункту, обсягів робіт із санітарного очищення населеного пункту, систем і методів поводження з 
побутовими відходами, необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для 
збирання та перевезення побутових відходів, машин, механізмів, устаткування та інвентарю для 
здійснення робіт з прибирання території населеного пункту, доцільності проектування, 
будівництва, реконструкції, розширення об'єктів системи санітарного очищення тощо.  
Довідково: 
Відповідно до законів України «Про відходи», «Про місцеві державні адміністрації» та «Про 
місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських 
рад та місцевих державних адміністрацій належить розроблення та затвердження схем 
санітарного очищення населених пунктів. 

ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» призначений 
для використання органами державного управління, контролю і нагляду, замовниками 
(інвесторами), науково-дослідними і проектними організаціями, підрядниками, іншими 
юридичними і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності у сфері поводження з 
побутовими відходами та благоустрою населених пунктів. 

Прес-служба Мінрегіонбуду   

 

 

 

 

 

 

28.01.2014 

 

 
За минулий тиждень 20 родин відсвяткували новосілля 

За період з 20 по 25 січня Державна іпотечна установа рефінансувала 20 
кредитів, наданих громадянам на придбання житла. Про це повідомив 
Голова правління ДІУ Валентин Рибачук. 
На минулому тижні ДІУ задовольнила 20 заявок, що надійшли від банків 
партнерів на рефінансування іпотечних кредитів громадян. На ці цілі 
Установа спрямувала близько 4 млн. грн», - зазначив Голова правління 
ДІУ. Він додав, що за січень 2014 року підтримкою Установи скористалося 
близько 30 родин. 

«У цьому році Державна іпотечна установа вже спрямувала близько 6 млн. грн. на 
рефінансування майже 30 іпотечних кредитів громадян. Сподіваємося, що активність банківських 
установ в цьому напрямку буде зростати та ДІУ зможе задовольнити більшу кількість заявок, а це 
в свою чергу, дозволить  збільшити обсяги рефінансованих кредитів, наданих громадянам для 
придбання житла», - зауважив Валентин Рибачук. 
 
Прес-служба Державної іпотечної установи 

 
 

29.01.2014 

 

 
Більше 900 млн. грн. у державному бюджеті на 2014 рік 
передбачено на реалізацію державних житлових програм 

Зокрема, на програму будівництва доступного житла 30/70% (коли 30% 
вартості сплачує держава, 70% громадянин) передбачено 100 млн. грн., 
на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів, яка реалізується в 
рамках соціальної ініціативи Президента України «Доступне житло» 
(кредитна ставка не перевищує 16% - з яких лише 3% сплачує грома-
дянин, решту – 13% - компенсує держава) – 340 млн. грн.,      на програму 
«Молодіжного кредитування»  - 126 млн. грн.,  на  програму  кредитування 

сільських забудовників «Власний дім» - 48 млн. грн., на забезпечення житлом інвалідів війни – 
300 млн. грн. Крім того, на реалізацію перших чотирьох програм передбачається також виділення 



коштів з місцевих бюджетів. Про це повідомив в.о. Міністра регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. 
 За його словами, нещодавно Мінрегіон затвердив рішення Міжвідомчої комісії з розгляду 
пропозицій щодо формування переліку об′єктів житлового будівництва, на добудову яких можуть 
спрямовуватися кошти, яким визначено більше 300 об’єктів житла, в яких громадяни можуть 
придбати більше 9300 квартир в рамках реалізації програми будівництва (придбання) доступного 
житла та здешевлення вартості пільгових іпотечних кредитів.  
 «До нас постійно надходять схвальні відгуки від громадян-учасників державних житлових 
програм. Люди нам пишуть, що з допомогою держави вони врешті змогли вирішити своє житлове 
питання. Це говорить про те, що ми рухаємося правильним напрямком. Тому головне завдання – 
створити всі належні умови для того, щоб якомога більше наших громадян змогли скористатися 
підтримкою держави і придбати власне житло. Кошти в держбюджеті на такі цілі передбачені. 
Важливо, щоб на місцях якомога швидше затвердили бюджети, в яких також мають передбачити 
кошти для реалізації житлових програм», - сказав Геннадій Темник. 
 Він поінформував, що 39 тисяч громадян виявили бажання взяти участь у державних 
житлових програмах. У регіонах підготовлено 43 земельні ділянки, на яких планується спорудити 
194 житлових будинки загальною площею 1,2 млн. кв. метрів, що дозволить забезпечити житлом 
близько 22 тисяч сімей. Документи на землекористування є на всі земельні ділянки. 
 Нагадаємо, що для зменшення вартості будівництва доступного житла Урядом запроваджено 
низку механізмів. Зокрема, за рахунок бюджетних коштів до будівельних майданчиків 
проводяться необхідні інженерні мережі: електро-, водо-, теплопостачання та каналізація. 
Надається допомога в отриманні забудовником земельних ділянок. 
 
Прес-служба Мінрегіону 

 
 

 

 

30.01.2014 
 

Мінрегіон затвердив ДБН «Автоматизовані системи раннього вияв-
лення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення 
населення»  
Мінрегіон України своїм наказом затвердив ДБН «Автоматизовані системи 
раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та опові-
щення населення». 
 Документ встановлює вимоги до проектування та монтування автоматизо-
ваних систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситу-
ацій та оповіщення населення (СРВНСО) будівель, споруд і територій, 

 систем централізованого спостерігання (ПЦС) за СРВНСО, інших систем, які не входять до 
складу СРВНСО, установок локалізації / ліквідації надзвичайних ситуацій на ранній стадії. 
 Державні будівельні норми«Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» набувають чинності з 1 червня 2014 року. 
 Документ опублікують в офіційному виданні «Інформаційний бюлетень Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України».              
Довідково 
Зазначений ДБН розроблено Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту 
відповідно до Переліку розробок на створення науково-технічної  продукції з нормування та 
стандартизації у сфері будівництва та житлової політики на 2012 рік. 
 
Прес-служба Мінрегіону 
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31.01.2014 З 12 лютого в Україні скоротиться перелік документів, необхідних 
для реєстрації новобудови 

З 12 лютого в Україні скоротиться перелік документів, які потрібно 
надавати громадянину для реєстрації новобудови. Така норма 
передбачена новими правилами реєстрації нерухомості. Про це заявив 
Голова Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона у ході 
прес-конференції 30 січня.  

«Відтепер інвесторам треба буде звертатися за реєстрацією майна зі 
значно меншим пакетом документів, ніж це було раніше. Тобто якщо 
раніше людині, як інвестору житлового будівництва, треба було принести 

повний пакет документів на весь будинок і потім вже тільки на свою квартир, то тепер забудовник 
буде надавати реєстраційній службі весь пакет, а громадянин, як власник свого одного 
приміщення, буде підтверджувати право власності на дану конкретну нерухомість», - додав 
Дмитро Ворона. 
 Нагадаємо, що з 12 лютого 2014 року набуває чинності Постанова Кабінету Міністрів України 
№ 868, якою буде врегульовано Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  
 

Прес-служба Державної реєстраційної служби 

 
 

     

31.01.2014 

 
 

KyivBuild 2014 

18-я Международная профессиональная строительная выставка 
KyivBuild 2014 состоится с 4 по 6 марта 2014  года в Международ-
ном выставочном центре. 
Организаторами мероприятия выступают компании ДП «Премьер 
Экспо» (Украина)  и  ITE Group Plc (Великобритания). 
KyivBuild 2014 – это максимум внимания качественным строительным            
материалам, премьера DIY-форума и новая программа привлечения 
бизнес-посетителей. 

            Выставку традиционно поддерживают Министерство регионального развития, 
строительства и ЖКХ Украины, Национальный союз архитекторов Украины, Строительная палата 
Украины, Конфедерация строите лей Украины, Ассоциация "Союз производителей строительных 
материалов и конструкций", Ассоциация городов Украины. 
            При формировании экспозиции и деловой программы KyivBuild 2014 акцент делается на 
целостном подходе к процессу строительства – от идеи архитектора до реализации объекта, с 
применением новейших технологий и конструкций. 
 Стоит отметить, по словам организаторов,  за 100 дней до старта выставки KyivBuild 2014  
заполняемость  павильонов уже превышает прошлогодние показатели на 20%. 
           Свое участие в выставке подтвердили, в частности, такие компании, как  "Хай-
дельберг цемент Украина",  "Акваизол",  завод  "Русиния", "Юна двери", "Хитсан", Manders и 
другие. Традиционно в выставке участвует группа компаний, занимающаяся оборудованием 
заводов полного цикла для керамической промышленности, – Beralmar, Ceric Technologies, 
Equipceramica, Metalcertima, Sacmi. Производители и поставщики для строительного бизнеса из 
Белоруссии, Венгрии, Германии, Греции, Румынии и Финляндии будут представлены отдельными 
национальными группами. География KyivBuild 2014 включает также Болгарию, Великобританию, 
Испанию, Италию, Россию, Тайвань, Турцию, Украину и Чехию. 
 

                                Деловая программа KyivBuild 2014 
 

 Впервые в программе международной выставки KyivBuild 2014 запланировано проведение 
специализированных дней для производителей популярных строительных материалов -
 железобетона и керамики. В первый день выставки, 4 марта, в рамках Дня железобетона 
состоится конференция "Сборный железобетон в строительстве. Применение и технологии. 
Индустриальное домостроение".  5 марта, в День керамики, будет проведена 



конференция "Керамический кирпич: главные тенденции рынка". 6 марта программу мероприятий 
по важнейшим строительным материалам  завершает конференция "Газобетон: Производство. 
Технологии". Организаторы специализированных мероприятий – 
ДП "Премьер Экспо" и "Будивельный журнал".  Партнером проведения конференции выступают 
Строительная палата Украины и Ассоциация "Всеукраинский союз производителей строительных 
материалов и изделий"  
             Логичным завершением KyivBuild 2014 станет подведение итогов всеукраинской 
программы защиты прав потребителей "Высокое качество – честная цена". В рамках ежегодной 
акции Ассоциация "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и 
изделий" называет лучшие стройматериалы по итогам комплексного тестирования. 
 Деловую программу 2014 года дополняет еще одна яркая премьера – DIY-форум, который 
объединит крупнейших производителей, дистрибьюторов и ритейлеров сегмента DIY (товары 
и инструменты для обустройства дома). 

 Новый сервис для участников - программа CIP 

 Кроме того, впервые в 2014 году организаторы ввели новый сервис привлечения целевой 
аудитории для участников – программу Commercial Important Person (CIP), цель которой – 
сделать участие в выставке максимально эффективным для экспонентов. Организатор 
подчеркивает, что он сам назначит встречи и договорится с потенциальными клиентами о 
деловых переговорах во время выставки. Участнику нужно только описать своего потребителя и 
согласовать список предполагаемых визитеров. Никаких дополнительных материальных и 
временных затрат – в обмен на расширение базы клиентов и укрепление деловой репутации в 
глазах партнеров. 

 
  

 

27.01.2014  
Деякі питання проведення експертизи проектів будівництва 
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку 
 

Про експертизу проектів будівництва 
У зв’язку з численними зверненнями учасників будівництва щодо пра-
вомірності вимог видачі дозвільних документів на виконання будівельних 
робіт за наявності окремого висновку державної екологічної експертизи по 
проектах будівництва об’єктів, що становлять підвищену екологічну                   
небезпеку, Мінрегіон разом з Держпідприємництвом опрацював зазначене 

питання та повідомляє. 
             Частиною першою статті 13 Закону України «Про екологічну експертизу» встановлено, що 
експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон). 
            Відповідно до статті 7 Закону України «Про екологічну експертизу» об'єктами екологічної 
експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, документація по 
впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, генетично модифікованих 
організмів, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного 
впливу на стан навколишнього природного середовища, а також військові, оборонні та інші 
об’єкти, інформація про які становить державну таємницю. Екологічній експертизі можуть 
підлягати також діючі об’єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан 
навколишнього природного середовища. 
Згідно з статтею 31 Закону та Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, 
експертиза проектів будівництва здійснюється експертними організаціями незалежно від форми 
власності, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону України від 23.05.2012 
№ 53 та зареєстрованим Мін’юстом України 16.06.2011 за № 719/19457. До роботи в експертних 
організаціях залучаються як на підставі трудових, так і цивільно-правових договорів, 
сертифіковані експерти, які здійснюють експертизу з питань міцності, надійності та необхідної 
довговічності будинків і споруд, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, 
екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної техногенної, ядерної та радіаційної безпеки 
та з визначення кошторисної вартості будівництва. 
При проведенні експертизи проектів будівництва об’єктів, які віднесені до об’єктів підвищеної 
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небезпеки, у тому числі й з питань екології, обов’язково залучаються відповідальні експерти з 
питань екології, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний 
сертифікат. Такими фахівцями визначається дотримання у проектних рішеннях нормативних 
вимог з питань екології шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері 
будівництва, будівельних норм, державних стандартів і правил, вихідних даних на проектування. 
              Згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи 
проектної документації на будівництво» за результатами розгляду проектів будівництва об’єктів, 
що становлять підвищену екологічну небезпеку, видається експертний звіт і додаток, які мають 
бути обов’язково підписані у тому числі відповідальним експертом з питань екології та скріплені 
печаткою із зазначенням серії та номеру кваліфікаційного сертифікату. 
            Відповідно до частини п’ятої статті 31 Закону встановлення випадків та порядку 
проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається. 
Крім того, пунктом 18 Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.04.2011 № 466 (далі – Порядок), визначено перелік документів, які 
замовнику (його уповноваженою особою) необхідно подати для одержання дозволу на виконання 
будівельних робіт, як того вимагає частина перша статті 41 Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності», яким не передбачено подання висновку державної 
екологічної експертизи. 
Таким чином, вимога щодо отримання окремого висновку державної екологічної експертизи по 
проектах будівництва при видачі дозволу на виконання будівельних робіт не відповідає нормам 
Закону та Порядку. 
 
Заступник Міністра                                     Д.В.Ісаєнко 
 
№ 7/15-449 від 15.01.2014  
 

 За матеріалами       http://msmeta.com.ua/novyny_budivnyctva.php 
 

             

 

 

 

http://msmeta.com.ua/file/dbn_norma/DSTU/DSTU-N-B-A.2.2-10-2012.pdf
http://msmeta.com.ua/file/dbn_norma/DSTU/DSTU-N-B-A.2.2-10-2012.pdf


 

 
 

 

 

 

Доопрацьований Проект 
 
 

                                                                                                 вноситься народними 
                                                                                             депутатами України 

 
                                                                                          В. C. Чугунніковим 

                                                                              Г. Г. Зубком 

                                                                               В. В. Сальдо 

                                                                                    В. М. Вечерком 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Закону України 

 

«Про регулювання  містобудівної діяльності» 

     Верховна Рада України постановляє: 

1. Внести до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної 
Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343, № 50, ст. 537; 2012 р., № 27, ст. 274, № 29, ст. 345, № 51, ст. 
576, із змінами, внесеними законами України від 22 березня 2012 року № 4570-VI, від 21 червня 
2012 року N 5018-VI,  від 22 червня 2012 року N 5021-VI, від 05 липня 2012 року N 5059-VI,  від 16 
жовтня 2012 року N 5459-VI, від 20 листопада 2012 року  N 5496-VI) такі зміни і доповнення: 

1) частину четверту статті 10, після слів «не заборонених законом», доповнити словами: 

«в тому числі кошти інвесторів»; 

2) зупинити дію частин третьої та четвертої статті 24 для: 

- обласних центрів (крім міста Києва),  міст Севастополя, Сімферополя до 1 січня 2015 року; 
-  міст обласного значення, районних центрів до 1 січня 2016 року; 

Законопроекти, що знаходяться на розгляді   у 

комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 



-  міст районного значення, селищ, сіл до 1 січня 2017 року»; 

3) у частині 5 статті 30: 

- перший абзац, після слів «населеного пункту», доповнити словами «та за його межами», після 
слів «передаються у комунальну власність» доповнити словами «відповідної територіальної 
громади». 

- другий абзац, після слів «перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку 
інфраструктури населеного пункту», доповнити словами «та за його межами, відповідний», після 
слів «розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту», доповнити 
словами «або за його межами»; 

4) у статті 40: 

- назву статті доповнити словами «та за його межами»; 

- частину першу, після слів «населеного пункту», доповнити словами «та за його межами»; 

- частину другу, після слів «населеному пункті», доповнити словами «або за його межами», 
після слів «населеного пункту» доповнити словами «або території за його межами»; 

- частину третю: 

після слів «населеного пункту» доповнити словами «та за його межами», після слів «полягає у» 
доповнити словом «обов’язковому»; 

доповнити абзацом другим наступного змісту: 

«Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та за його межами, що 
сплачуються замовниками, які мають намір щодо забудови земельних ділянок у населеному пункті 
або за його межами, спрямовуються органами місцевого самоврядування виключно для створення і  
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідної території та на 
розроблення схеми планування території району (або його частини), детального плану території за 
межами населеного пункту, генерального плану, плану зонування, детальних планів населеного 
пункту»; 

- перший абзац частини четвертої, після слів «населеного пункту», доповнити словами «та за 
його межами», пункт 8 частини четвертої виключити; 

- перший абзац частини п’ятої, після слів «населеного пункту» доповнити словами «та за його 
межами», після слів «укладеному з» доповнити словом «відповідним», слова «При цьому не 
враховуються» замінити словами «до величини пайової участі не включаються»; 

- у частині шостій: 

перший абзац після слів «для замовника   розмір   пайової   участі  у  розвитку  інфраструктури 
населеного пункту населеного пункту», доповнити словами «або за його межами», після слів 
«граничний  розмір  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту», доповнити 
словами «або за його межами»; 

другий абзац після слів «населеного пункту», доповнити словами «або за його межами»; 

- частину сьому, після слів «населеного пункту», доповнити словами «та за його межами»; 

- у частині восьмій: 

перший абзац, після слів «населеного пункту», доповнити словами «та за його межами», після 
слів «з дня реєстрації» доповнити словом «відповідним»; 



другий абзац, після слів «населеного пункту», доповнити словами «та за його межами»; 

- у частині дев’ятій: 

перший абзац, після слів «населеного пункту», доповнити словами «або за його межами»; 

шостий абзац, після слів «населеного пункту», доповнити словами «або за його межами»; 

останній абзац, після слів «населеного пункту», доповнити словами «або території за його 
межами»; 

- частину десяту виключити; 

5)  зупинити дію пункту 6 розділу V «Прикінцеві положення» для: 

- обласних центрів (крім міста Києва), міст Севастополя, Сімферополя до 1 січня 2015 року; 
- міст обласного значення, районних центрів до 1 січня 2016 року; 
- міст районного значення, селищ, сіл до 1 січня 2017 року»; 

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 

 

 

Проект 

                                                                                      вноситься народними 

                                                                                 депутатами України 

 

                                                                 Зубком Г.Г. 

                                                                       Бобковим О.М. 

                                                                       Гержовим Ю. І. 

                                                                    Іщенком В.О. 

                                                                Сальдо В.В. 

                                                                            Чугунніковим В.С. 
 

Про внесення змін до Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності»  

(щодо зарахування витрат на будівництво інженерно-транспортної 

 інфраструктури в якості пайового внеску) 

 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 
І. Внести до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст.343) такі зміни: 
 
1. Пункт 5 частини 1 статті 1 Закону викласти в новій редакції такого змісту: 
«Інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних мереж, споруд і 

комунікацій, зокрема, водопостачання і водовідведення та об’єктів їх обслуговування, 
теплопостачання та об’єктів їх обслуговування, електричних мереж та об’єктів їх обслуговування, 



мереж  газопостачання та об’єктів їх обслуговування, радіофікації, мереж зовнішнього освітлення та 
об’єктів їх обслуговування, відведення зливових вод та об’єктів їх обслуговування, телефонізації, 
телекомунікації, диспетчеризації, світлофорні об’єкти, дороги, тротуари та об’єкти дорожнього 
господарства.» 

 
2. Частину 5 статті 30 Закону викласти в новій редакції такого змісту: 
«5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником 

інженерно-транспортної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі 
у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а така 
інженерно-транспортна інфраструктура передається до комунальної власності з можливою 
наступною передачею на баланс експлуатуючим організаціям, незалежно від форми власності. 

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерно-транспортної інфраструктури 
перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, різниця 
між здійсненими  витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури 
населеного пункту підлягає відшкодуванню тією експлуатуючою організацією, у власність якої 
інженерно-транспортна інфраструктура передається.». 

 
У другому реченні частині 5 статті 40 після слів «влаштування  внутрішніх» доповнити словами 

«мереж споруди, внутрішньомайданчикових». 
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 

 

                               

Шановні читачі! 
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