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Засідання Президії
Будівельної палати України

Новини галузі

Законопроекти, що знаходяться на 
розгляді у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ



  

 

  

Шановні колеги! 
За покликанням, будівельники – це 
створювачі,  люди,  ідеологія яких - 
зводити, а не руйнувати. Ми переко-
нані, сьогодні настав той час, коли 
ініціатива «знизу» взяти на себе від-
повідальність за розвиток повинна 
прозвучати і має бути підтримана на 
місцях. 
В минулі часи існувала практика без-
посередньої участі місцевої влади у 
реалізації програм будівництва жит-
ла, закладів освіти та медицини, 
інших соціальних об’єктів на терито-
рії населених пунктів. Ця практика і 
напрацьований досвід може бути ви-
користаний і сьогодні, адже місцеві 
органи влади можуть, і на нашу дум-
ку - повинні, вважати себе повноцін-
ним учасником інвестиційно-буді-
вельного проекту по спорудженню 
нових об’єктів, бо визначають зе-
мельні ділянки для такого будівниц-
тва. 
Досвідчені керівники будівельних ор-
ганізацій Києва та регіонів України, 
аналітики будівельного ринку, виз-
нані експерти в галузі будівництва, 
спільні в своєму переконанні - галузь 
має кадровий потенціал робітників та 
менеджерів, виробничі ресурси та 
технологічні можливості, яких 
достатньо для  вирішення нагальних  
питань стимулювання попиту та 
пропозицій на ринку будівництва і 
нерухомості. 
Ми прагнемо єдиного – власними си-
лами та ініціативами сприяти підне-
сенню економіки  держави та зміц-
ненню соціальної злагоди в суспільстві. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Герой України, Президент Будівельної палати України, 

Петро Степанович Шилюк 
 
 

Ініціатива Виконавці Результат

Сторінка Президента Будівельної Палати України 
 



  

  

 

16 квітня відбулося засідання Президії 
Будівельної палати України 

 

 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ 

 
1. Сучасний стан будівельної галузі України та 

основні завданняБудівельної палатиУкраїни. 
2. Затвердження положення про комітети 

Будівельної палати України. 
3. Про скликання Загальних зборів Будівельної 

палати України 
4. Про прийняття нових членів Будівельної 

палати України. 
5. Різне. 

 
 На засіданні були розглянуті нагальні  питання будівельної галузі, поточна ситуація на ринку не-
рухомості та будівельних пропозицій, шляхи вирішення проблем галузі та подолання кризових явищ. 
Визначено роль і завдання Будівельної палати України, як організації, що фахово об’єднує провідні 
будівельні підприємства країни і є виразником їх інтересів. 
 Учасники засідання зазначили, що у будівельників є безліч питань, які потребують обговорення і 
прийняття спільних рішень. Зокрема, як зауважив П.С.Шилюк: «Ми – професіонали-будівельники, 
повинні допомогти СОБІ, ВЛАДІ, СУСПІЛЬСТВУ, ІНЕВЕСТОРАМ тим, що чітко і об’єктивно 
проаналізувавши реальний стан справ в галузі допоможемо владі виробити механізми і реалізувати 
програми поступового розвитку будівельної галузі. Від нас, я впевнений, чекають зваженого 
конструктивізму і професійно обґрунтованих пропозицій.» 
 Завдання Будівельної палати сьогодні – власним досвідом її керівників, досвідом кожної буді-
вельної організації і в Києві, і в регіонах – забезпечити обрання такої стратегії, яка б сприяла 
розвитку будівництва. 
 Одним з невідкладних напрямів сучасної діяльності Палати учасники засідання визначили 
активізацію участі в законотворчому процесі, формування ініціатив і пропозицій подолання кризи в 
будівництві. Говорячи від імені будівельної спільноти України, саме Будівельна палата України має 
вийти з ініціативою перегляду законодавства в питанні будівництва доступного житла. 
 Не менш важливим  завданням Палати визначено доведення відповідності підприємств – членів 
Палати критеріям саморегулівних організацій і розгорнення у її лавах цілеспрямованої роботи по 
осучасненню систем управління на цих підприємствах. 
 Ця робота кропітка, складна, але надзвичайно перспективна, - зазначалось на засіданні. 
Розпочавши її ми обов’язково знайдемо рішення питань: підготовки кадрового резерву, модернізації 
потужностей підприємств будівництва і промисловості будівельних матеріалів, а також означимо 
шляхи і механізми нових напрямів фінансування будівництва,  відпрацюємо заходи щодо 
розв’язання цілої низки інших нагальних проблем. 

 

  

Засідання Президії  

Будівельної палати України 

Вів засідання Герой України, 
Президент Будівельної палати України 
Петро Степанович Шилюк. 



 

НОВИНИ ГАЛУЗІ 

 

 
 

Уряд схвалив законопроект щодо децентралізації 
системи держархбудкконтролю 

 
Зроблено перший крок по «демонтажу» системи обмежень 
повноважень місцевого самоврядування, збудовану в останні 
роки.Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 
регулювання містобудівної діяльності та державного 
архітектурно-будівельного контролю». 

Він покликаний децентралізувати систему державного архітектурно-будівельного контролю і 
нагляду. Мета - уникнення корупційних чинників, а також забезпечення прозорості цієї системи. Про 
це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Володимир Гройсман. 
Документпередбачаєможливістьвиконавчихорганівсільських, селищних,міських  рад   здійснювати 
державний архітектурно-будівельний контроль та дозвільно-погоджувальні процедури у будівництві 
щодо об’єктів, розташованих на території населених пунктів. Щодо об’єктів, розташованих за 
межами населених пунктів, передбачено, що ці функції передаються районним державним 
адміністраціям. А центральний орган виконавчої влади здійснюватиме такі функції лише щодо 
об’єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць. 
Також законопроект містить норми щодо удосконалення процедури подання декларації про 
виконання підготовчих та будівельних робіт шляхом установлення вичерпного переліку підстав для 
її повернення. Скорочено термін видачі технічних умов з 15 (а у окремих випадках цей термін 
складав 30 робочих днів) до 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви. Визначено і право 
замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення незалежно 
від наявності на відповідній території магістральних чи інших інженерних мереж.  
Закон визначає і принцип мовчазної згоди. Застосовувати його забудовник має право на 11-ий 
робочий день з дня подачі ним до органу держархбудконтролю декларації про початок підготовчих 
робіт чи декларації про початок будівельних робіт, якщо такі документи з якихось причин не були 
зареєстровані і не були повернуті забудовнику. Якщо ж мова йде про отримання дозволу на 
початок будівельних робіт, то принцип мовчазної згоди забудовник може застосувати на 10-ий день 
після направлення скарги на дії місцевого органу до Держархбудінспекції. 
Нагадаємо, на початку березня в ході засідання Ради директорів Конфедерації будівельників 
України Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Володимир Гройсман заявив, що працюватиме над питанням 
докорінної зміни системи держархбудконтролю. 
 
01.04.2014 Прес-служба Мінрегіону України 
 
 



 

 
УРЯД ДОРУЧИВ ЗНЯТИ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ 
ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ МІСТ 

Уряд прийняв рішення відкрити генеральні плани міст для доступу 
громадськості і доручив відповідним органам виконавчої влади на-
дати право територіальним громадам і місцевим радамна забезпе-
чення публічності цієї інформації.Про це повідомив Віце-прем`єр--
міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та 
житлово - комунального господарства  Володимир  Гройсмана  бри- 

фінгу за результатами засідання Уряду. 
«Ці дані були закриті багато років, і не було зацікавлених в тому, щоб їх відкрити, тому що тільки 
вузьке коло осіб мало доступ до  інформації щодо земельних ділянок. Сьогодні зобов’язано всі 
органи державної влади дати повноцінне право територіальним громадам, міським, обласним, 
районним, сільським радам відкрити генеральні плани, що дозволить всій спільноті отримати доступ 
до наявних земельних ресурсів на території тієї чи іншої громади», – зазначив він. 
За словами Віце-прем`єр-міністра, рішення Уряду дозволить вивести з тіні будь-які земельні 
відносини. 
Володимир Гройсман також нагадав про ухвалений нещодавно Урядом проект закону про передачу 
повноважень Державного архітектурно-будівельного контролю на рівень територіальних громад . 
«Ці два рішення сприятимуть розвитку територій і забезпечать публічність у сфері і будівництва, і 
земельних відносин», - наголосив Віце-прем`єр-міністр. 
   
Мінрегіон 05.04.2014 
 

   

ЄБРР ВИДІЛИТЬ УКРАЇНІ 200 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО НА 
РЕКОНСТРУКЦІЮ ДОРІГ 
 
Європейський банк реконструкції та розвитку має намір виділити 
200 мільйонів євро для реконструкції доріг, зокрема, автодорожніх 
підходів до Києва. 
Про це йдеться в повідомленні банку, передають "Українські 
новини". 
 

        Як наголошується, кошти будуть виділені в разі досягнення Україною угоди з Міжнародним 
валютним фондом за програмою макроекономічної стабілізації. 
        Згідно з повідомленням, це фінансування дозволить завершити реконструкцію доріг на 
підходах до столиці України, зокрема модернізувати ділянки трас М05 (Київ - Одеса) та М01 (Київ - 
Чернігів), які формують частину Пан'європейського Коридору IX. 
        Проект також передбачає реконструкцію ділянок трас N01 (Київ-Знам'янка) і R02 (Київ-Іванків), 
а також реконструкцію житомирської окружної дороги. 
       Як повідомлялося, ЄБРР має намір інвестувати в проекти в Україні щорічно 1 млрд євро в 
найближчі роки. 
  

09.04.2014 Все про: ЄБРР, МВФ 
 
 



 

 
КАБМІН КАРДИНАЛЬНО СКОРОТИВ ФІНАНСУВАННЯ 
ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ 
     Уряд кардинально скоротив фінансування державних 
житлових програм пільгового кредитування молоді та 
доступного житла. 
    Про це повідомляє прес-служба Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому будівництву. 
    Таким чином, з урахуванням попередніх змін, внесених 
Верховною радою до Держбюджету на 2014 рік, скорочено 
фінансування низки державних житлових програм, які 
реалізує фонд. 
 

       Зокрема, повністю скорочено фінансування державної програми доступного житла, за якою 
громадянам надається держпідтримка у вигляді 30% нормативної вартості житла. 
Фінансування програми пільгового кредитування молоді скорочено на 54,1 млн гривень до рівня 
25,9 млн гривень. На реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів фінансування 
зменшено на 230 млн гривень до рівня 110,2 млн гривень. 
     Голова правління Держмолодьжитло Леонід Рисухін зазначив, що коштів у сумі 25,9 млн гривень, 
передбачених у новому Держбюджеті на 2014 рік для програми пільгового кредитування молоді, 
вистачить для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям за договорами, 
укладеними з позичальниками у 2013 році. 
     Також, за словами Рисухіна, коштів, передбачених для реалізації програми здешевлення 
іпотечних кредитів, безумовно вистачить для виконання зобов’язань за раніше укладеними 
договорами. Водночас, нові договори за цією програмою наразі укладатись не будуть. 
     "Після внесення змін до Держбюджету, на програму 13/3 передбачено стільки коштів, скільки 
необхідно для виплати компенсації за раніше укладеними договорами. Нових договорів не буде", - 
підкреслив голова правління Держмолодьжитло. 
     Він також додав, що паспорт бюджетної програми підписаний і відправлений у регіональні 
підрозділи казначейства. Це означає, що тепер компенсація буде виплачуватися у всіх регіонах без 
затримок. 
     Крім того, Рисухін звернув увагу на те, що надання громадянам держпідтримки у вигляді 30% від 
вартості житла за програмою доступного житла у 2014 році призупинено. 
    "Після внесення змін до Держбюджету, нових угод за програмою доступного житла, в рамках якої 
громадянам надається підтримка  у вигляді 30% від вартості житла, укладатись не буде", - зазначив 
голова правління Фонду. 
 
3 квітня 2014 http://www.epravda.com.ua 

 

 



 

 

 
  

Комітет з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства 
та регіональної політики 

 

 
Проект 

                                                                                     вноситься народним депутатом України 
                                        

Фаєрмарком С.О. 
 

З А К О Н    
про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи 

на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо розширення можливості 
формування територіальними громадами фондів соціального і службового житла та 

вирішення проблем довгобудів 
 

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

1. Внести до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 
будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 19, 
ст. 257) наступні зміни: 
1) у статті 1: 
абзац другий частини першої викласти таким чином: 
"викупу у замовників будівництва, забудовників та/або фінансових установ об’єктів незавершеного 
будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності 
забудовників продовжувати їх будівництво через недостатній обсяг коштів для формування фондів 
соціального та службового житла за рахунок нереалізованих приміщень в таких об’єктах;"; 
частину першу після абзацу другого доповнити двома абзацами такого змісту: 
"набуття територіальними громадами в комунальну власність об’єктів незавершеного будівництва, 
що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб, шляхом звернення до суду в порядку, 
встановленому для набуття права власності на безхазяйне майно, у разі смерті, припинення, 
наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про 
рішення щодо припинення чи відомостей про відсутність за місцезнаходженням замовника 
будівництва, забудовника для формування фондів соціального та службового житла за рахунок 
нереалізованих приміщень в таких об’єктах; 
набуття територіальними громадами в комунальну власність об’єктів незавершеного будівництва, 
що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності замовників 
будівництва, забудовників продовжувати будівництво таких об’єктів через недостатність коштів, 
шляхом прийняття добровільної відмови замовників будівництва, забудовників від об’єктів 

Законопроекти, що знаходяться на розгляді  

у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 



незавершеного будівництва на користь територіальної громади, або шляхом звернення до суду з 
позовом про визнання права власності територіальної громади на таке майно за наявності підстав 
вважати замовників будівництва, забудовників такими, що відмовились від права власності на 
відповідні об’єкти незавершеного будівництва, для формування фондів соціального та службового 
житла за рахунок нереалізованих приміщень в таких об’єктах. Такими підставами можуть бути: 
сплив більше ніж трьох років з моменту припинення будівельних робіт на об’єкті або інші дії, що 
свідчать про відмову від права власності і тягаря утримання майна;"; 
абзац третій – сьомий вважати абзацами п’ятим – дев’ятим відповідно; 
частину другу викласти в такій редакції: 
"2. Кошти на здійснення заходів, визначених частиною першою цієї статті, спрямовуються у першу 
чергу на завершення будівництва об’єктів незавершеного будівництва, що споруджувались із 
залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати їх будівництво 
через недостатність коштів, для формування фондів соціального та службового житла за рахунок 
нереалізованих приміщень в таких об’єктах.". 
2. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування. 
 

 
Голова Верховної Ради України 
 

 
 
 

Проект 
                                                                                        вноситься народним депутатом України 
                                                                                               Фельдманом О.Б.  
 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про внесення змін до Закону України “Про іпотеку” (щодо припинення всіх зобов'язань із 
кредитного договору внаслідок повернення предмету іпотеки) 

 
Верховна Рада України постановляє: 

 
І. У Законі України “Про іпотеку”(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 

2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134; 2009 р., № 19, ст. 257, № 38, ст. 535; 2013 р., № 23, ст. 224): 
1. доповнити новою статтею 17-1 наступного змісту:  
“Стаття 17-1. Передача предмету іпотеки – житлового будинку або житлового приміщення 

іпотекодержателю 
Іпотекодатель має право звернутись з односторонньою заявою про передачу предмету 

іпотеки – житлового будинку або житлового приміщенняіпотекодержателю. Така заява підлягає 
нотаріальному посвідченню. 

Наслідком передання такої заяви іпотекодержателю є припинення нарахування процентів за 
основним зобов'язанням, а також за додатковими зобов'язаннями – неустойки (штрафи, пені). 

Заборгованість по забезпеченому іпотекою основному та додатковим зобов'язанням 
погашається шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки – житлового будинку або житлового 
приміщення,за рахунок його вартості. 

Якщо вартості житлового будинку або житлового приміщеннянедостатньо для повного 
задоволення вимог іпотекодержателя, заборгованість по забезпеченому іпотекою зобов'язанню 
вважається погашеною та забезпечене іпотекою зобов'язання припиняється. Заборгованість по 
забезпеченому іпотекою зобов'язанню вважається погашеною, якщо розмір забезпеченого 
іпотекою зобов'язання менше або дорівнює вартості житлового будинку або житлового приміщення, 
що передане в іпотеку, визначеного на час виникнення іпотеки.” 

2. частину першу статті 33 після цифри “12” доповнити цифрою “17-1”; 



 
II. Прикінцеві положення 
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
 
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 
 
 
Голова Верховної Ради України 

 
 

Шановні читачі! 

 
 


