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Сторінка Президента Будівельної палати 
України, Героя України  П.С.Шилюка 

Підсумки конкурсу на кращі будинки і 
споруди, введені в експлуатацію у 2013 
році 

 Новини галузі 

 Законопроекти, що знаходяться на 
розгляді у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ 



  

   

 

Шановні колеги! 

 

Сьогодні нелегко усім. Але 
особливо важко тим, хто 
постраждав від терористів, 
втративши рідних і близьких, 
втративши дах над головою, 
можливість мирно і спокійно жити, 
працювати і виховувати дітей. 
 
Зараз, як ніколи, цим людям 
потрібна допомога, адже 
повертаючись до мирного життя, 
вони потребують не тільки 
моральної підтримки, але і 
реальної допомоги у відновленні 
зруйнованих і понівечених осель і 
дитячих садків, шкіл і медичних 
закладів. 
 
У народі кажуть: « З миру по 
нитці…, то ж давайте усі разом 
допоможемо Донеччині і Луган-
щині у відбудові зруйнованого. 
 
Бо хто ж, як не ми?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Герой України, Президент Будівельної палати України, 
Петро Степанович Шилюк 

 
 

 

 
 

 

 

 

Сторінка Президента Будівельної Палати України 
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Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіону 

повідомив про переможців Конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та 

прийняті в експлуатацію на території України у 2013 році 

Учасники Конкурсу змагалися в дев’яти номінаціях: житлове будівництво; інженерні споруди та об’єкти 

транспортної інфраструктури; об’єкти соціально-культурної та оздоровчої сфери; промислові підприємства та 

об’єкти виробничого призначення; адміністративно-офісне та готельне будівництво; об’єкти освіти, виховання 

та підготовки кадрів; об’єкти сільського будівництва; культові споруди; об’єкти дозвілля та відпочинку. 

На Конкурс було представлено 66 об’єктів  з 23 областей України. Найбільше об’єктів подали будівельні і 

проектні організації м. Києва – 8, Донецької області – 7, Вінницької – 5, Запорізької, Київської, Рівненської – по 

4, Луганської, Львівської, Одеської, Харківської, Черкаської, Чернігівської – по 3. 

 Учасниками конкурсу була і значна кількість підприємств - членів Будівельної палати України.  

  За результатами Конкурсу, які затверджені наказом Мінрегіону, переможцями у відповідних номінаціях 

визначено об’єкти:  

Номінація «Житлове будівництво» 

1 місце: 

 

Реконструкція та забудова території, обмеженої 

вул. Глибочицькою, вул. Студентською та вул. 

Пимоненка у Шевченківському районі м. Києва 

(житлові будинки №2А, №2Б та №2В)  

Замовник:Приватне акціонерне товариство «АБС-УКР» 

Генеральний проектувальник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Архітектурне бюро індивідуальних 

рішень» 

 Генеральний підрядник: Приватне підприємство 

«Ремсервіс»). 

 

2 місце: 

 

Будівництво багатоквартирного житлового бу-

динку з вбудовано-прибудованими приміщен-

нями на Київському майдані, 4 у м. Луцьку 

 Замовник: Головне управління Міністерства доходів та 

зборів України у Волинській області 

 Генеральний проектувальник: Державне підприємство 

«Український науково-дослідний інститут проектування 

міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя Волинська філія 

 Генеральний підрядник: Публічне акціонерне 

товариство «Луцьксантехмонтаж № 536»). 

Підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, 
введені в експлуатацію у 2013 році  



3 місце: 

 

Будівництво житлового комплексу «ЗЛАТО-

УСТІВСЬКИЙ» (І, ІІ та ІІІ житлові квартали) на 

перетині вулиць Чорновола, Дмитрівської, 

Полтавської, Павлівської, Златоустівської, Річної у 

Шевченківському районі м. Києва 

Замовник: Публічне акціонерне товариство «Холдингова 

компанія «Київміськбуд» 

Генеральний проектувальник: ТОВ «Творча архітектурна 

майстерня «БРАМА», Публічне акціонерне товариство 

«ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД» 

Генеральний підрядник: І квартал – ТОВ «МЖК-1»; ІІ 

квартал – ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія»; ІІІ 

квартал – ТОВ «ВБ фірма «МЖКбуд») 

Номінація «Інженерні споруди та об’єкти транспортної інфраструктури» 

Будівництво Куренівсько-Червоноармійської 

лінії метрополітену у м. Києві від станції 

«Виставковий центр» до Одеської площі у 

Голосіївському районі м. Києва (станція 

«Теремки») 
 

Замовник: Комунальне підприємство «Київський 

метрополітен» 

 Генеральний проектувальник: Державне підприєм-

ство «Проектний інститут «Укрметротунель-

проект» 

 Генеральний підрядник: Публічне акціонерне 

товариство «Київметробуд»). 

 

1 місце: 

 

Будівництво газотурбінної електростанції 

комбінованого циклу потужністю 303 МВт, 

Пусковий комплекс блок №1 потужністю  

151,5 МВт (Луганська обл., м. Алчевськ, вул. 

Вокзальна, 30) 
 

Замовник: Приватне акціонерне товариство 

«ЕКОЕНЕРГІЯ» 

Генеральний проектувальник: Відкрите акціонерне 

товариство «Харківський науково-дослідний та 

проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» 

 Генеральний підрядник: Публічне акціонерне 

товариство «Алчевський металургійний комбінат»). 

 

2 місце: 

 
Реконструкція вокзального комплексу станції 

Артемівськ-2 Донецької залізниці (Донецька 

обл., м. Артемівськ, вул. Привокзальна, 1) 

Замовник: Державне підприємство «Донецька 

залізниця» 

 Генеральний проектувальник: Державна адміні-

страція залізничного транспорту України ДП «До-

нецькзалізниця» Краснолиманське будівельно-мон-

тажне експлуатаційне управління 

 Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Ельбрус Інвест» 

 

 

 

 

З місце: 

 



Номінація «Об’єкти соціально-культурної та оздоровчої сфери» 

1 місце: 

 

Реконструкція Запорізького обласного перинаталь-

ного центру (І черга – акушерський корпус) по вул. 

Південноукраїнська, 17-а, бульвар Шевченка, 27 в 

м. Запоріжжі 

 Замовник: Управління капітального будівництва 

Запорізької обласної державної адміністрації 

 Генеральний проектувальник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю науково-виробниче підприємство «ХЕЛГ» 

 Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Рубікон-Трейдінг»). 

2 місце: 

 

Радіологічний корпус міської лікарні №19 – 

міський онкоцентр по вул. Космічній у м. 

Дніпропетровську (І черга) 

 
Замовник: Управління капітального будівництва 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

Генеральний проектувальник: Державне підприємство 

«Дніпропетровський державний проектний інститут 

житлового та цивільного будівництва 

«Дніпроцивільпроект» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Інвестбудпроект»). 

 

3 місце: 

 

Реконструкція спортивного комплексу «Кіровець» 

в Кіровському районі м. Донецька 

 
Замовник: Управління капітального будівництва Донецької 

міськради 

Генеральний проектувальник: Державне підприємство 

«Донецький державний проектний інститут 

«Донецькпроект»  

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УкрБілдінг Корпорейшн»). 

 

Номінація «Промислові підприємства та об’єкти виробничого призначення» 

Завод з виробництва біопаливних пелет – І 

черга (Вінницька обл., Липовецький район, 

смт. Турбів, вул. Миру, 17) 

 
Замовник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Він-Пелета» 

Генеральний проектувальник: Товариство з 

обмеженою відповідальністю «МСБУД»; 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МС БУД»). 

 

1 місце: 

 



Будівництво заводу з переробки твердих 

побутових відходів на території Шпанівської 

сільради Рівненського району, І черга 

(Рівненська обл., Рівненський район, с. 

Шпанів, вул. Лугова, 27) 

 
Замовник: Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» 

Генеральний проектувальник: Товариство з 

обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ-ПРОЕКТ» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю БМУ «ПРОМБУД-3» 

2 місце: 

 
Будівництво цеху по пошиву авточохлів 

(корпус №3) по вул. Заводській, 5 у м. Городку 

Львівської області» 

 
Замовник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Бадер Україна» 

Генеральний проектувальник: Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Інститут 

проектування «Комфортбуд» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Траско-Інвест Україна»). 

 

3 місце: 

 

Номінація «Адміністративно-офісне та готельне будівництво» 

1 місце: 

 

Реконструкція нежитлових приміщень в нежитловій 

будівлі літ. Б-2 під торгово-офісні приміщення по 

вул. Конституції, 21/2 у м. Харкові 
 

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«МАЛЮК» 

Генеральний проектувальник: Приватне підприємство 

«Проектний центр «ХАРКІВ-ПРОЕКТ» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОСТОК-СТРОЙ»). 

 

2 місце: 

 

Будівництво готелю по вул. Леніна, 9-а в м. 

Полтаві 

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Завод залізобетонних виробів № 7» 

Генеральний проектувальник: ПП «Полтаваархпроект» 

Генеральний підрядник: Полтавський райагробуд; 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод 

залізобетонних виробів № 7» 

 



3 місце: 

 

Будівництво торгово-адміністративного комплексу 

по просп. С. Бандери, 50 у м. Тернополі 

Замовник: Гр. Свинарчин Олег Йосипович 

Генеральний проектувальник: Дочірнє підприємство 

«Проектний інститут «Тернопільський Промбудпроект» 

державного публічного акціонерного товариства 

«Будівельна компанія «Укрбуд» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Євробілдінг ЛТД»). 

 

Номінація «Об’єкти освіти, виховання та підготовки кадрів» 

Будівництво загальноосвітньої школи на 33 

класи на ділянці № 12 у 6-му мікрорайоні 

житлового масиву Осокорки-Північні у 

Дарницькому районі м. Києва (ІІ черга 

будівництва) 

 Замовник: Публічне акціонерне товариство 

«Холдингова компанія «Київміськбуд» 

Генеральний проектувальник: Приватне 

підприємство «Архітектурна майстерня Коляденко» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МЖК-1»  

 

1 місце: 

 
Будівництво середньої школи на 834 

учнівських місця по вул. Харківця в смт. 

Зарічне Зарічненського району Рівненської 

області 
Замовник: Департамент з питань будівництва та 

архітектури Рівненської облдержадміністрації; 

Генеральний проектувальник: Рівненська філія 

державного науково-дослідного інституту 

проектування міст «Діпромісто» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Рівнеагроспецмонтаж» 

 

2 місце: 

 
Будівництво школи і дитсадка в 55-му 

мікрорайоні м. Луцька. Дитячий садок в 55-му 

мікрорайоні (виділення І пускового 

комплексу) по вул. О. Гончара, 5 у м. Луцьку 

Волинської області 

 
Замовник: Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва Волинської 

облдержадміністрації 

Генеральний проектувальник: ТОВ «Проектно-

вишукувальний інститут «Волиньагропроект»; 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Житлобуд-2»). 

3 місце: 

 



Номінація «Об’єкти сільського будівництва» 

1 місце: 

 

Будівництво олійно-екстракційного заводу (м. 

Вінниця, Немирівське шосе, 26) 

 
Замовник: Публічне акціонерне товариство «Вінницький 

олійножировий комбінат» 

Генеральний проектувальник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРПРОЕКТ – ІНЖИНІРИНГ» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МАКСИМУС КОНСТРАКШН» 

 

2 місце: 

 

Будівництво заводу по переробці олійних культур 

на території ПП «Оліяр» в с. Ставчани 

Пустомитівського району Львівської області 

 
Замовник: Приватне підприємство «Оліяр» 

Генеральний проектувальник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІНТЕРПРОЕКТ – ІНЖИНІРИНГ»; 

Генеральний підрядник: ТОВ «Науково-виробниче 

об’єднання «Інтерпроектмонтажбудсервіс»). 

3 місце: 

 

Будівництво птахофабрики «Вінницький бройлер». 

Комплекс по забою курчат-бройлерів (І – ІІІ 

пусковий) розташований на землях Ладижинської 

міської ради (за межами міста) по вул. 

Хлібозаводській, 14 у м. Ладижині Вінницької 

області 
 

Замовник: Приватне акціонерне товариство 

«Зернопродукт МХП» 

Генеральний проектувальник: Відокремлений підрозділ 

«СПЕКТР» Публічного акціонерного товариства 

«Миронівський хлібопродукт» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МС БУД»). 

 

 

 

 

 

 

 

Номінація «Культові споруди» 



Будівництво Храму Святої Благовірної 

Цариці Тамари Харківської єпархії УПЦ по 

Білгородському шосе ріг пр. Академіка 

Курчатова у м. Харкові 

 
Замовник: Релігійна Громада Святої Благовірної 

Цариці Тамари Харківської єпархії Української 

Православної Церкви 

Генеральний проектувальник: Державне 

підприємство Український державний проектний 

інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» 

Генеральний підрядник: Публічне акціонерне 

товариство «Трест Житлобуд-1»). 

 

1 місце: 

 
Будівництво церкви парафії на честь Святої 

Великомучениці Варвари по вул. 

Багговутівській, 1 у Шевченківському районі 

м. Києва 
 

Замовник: Релігійна громада Української 

Православної Церкви парафії на честь Святої 

Великомучениці Варвари 

Генеральний проектувальник: Товариство з 

обмеженою відповідальністю «КИЇВАРХПРОЕКТ» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІНБУД  ХХІ»). 

 

2 місце: 

 
Будівництво церкви Свято-Троїцького 

жіночого монастиря (Чернігівська обл., м. 

Прилуки, вул. Київська, 56) 

 
Замовник: Свято-Троїцький жіночий монастир 

Української Православної Церкви Чернігівської 

єпархії 

Генеральний проектувальник: Приватне 

підприємство «Проектно-будівельна фірма «ДОМ»; 

Генеральний підрядник: Приватне підприємство 

«Прилукиспецбуд»). 

 

3 місце: 

 

Номінація «Об’єкти дозвілля та відпочинку» 



1 місце: 

 

Торгівельно-розважальний центр «Мануфактура» 

по вул. Харківській, 2 у м. Суми (І черга) 

 
Замовник: Представництво «Роналор Інтертейнмент 

ЛТД» 

Генеральний проектувальник: Приватне акціонерне 

товариство «Сумський Промпроект» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Рубікон-Трейдінг»). 

 

2 місце: 

 

Реконструкція будівель та споруд під торговельно-

розважальний центр з офісними приміщеннями по 

вул. Залаегерсег, 18 у м. Херсоні 

 
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТРЦ «Фабрика» 

Генеральний проектувальник: Приватна науково-

проектна фірма «Херсонпроект» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АКМЕБУД»). 

 

3 місце: 

 

 

 

Будівництво торгово-розважального центру по 

бульв. Шевченка, 208/1 у м. Черкасах 

 
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЛЮБАВА СІТІ» 

Генеральний проектувальник: Приватне акціонерне 

товариство «Черкасицивільпромпроект» 

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «БК АКМЕбуд»). 

 

 



 

НОВИНИ ГАЛУЗІ 

 

 

Ліцензійні процедури у будівництві буде спрощено 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України запроваджує 

єдиний підхід в оформленні документів, що подаються для отримання 

ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві.  

Про це йдеться в проекті наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України «Про 

внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  

у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури», який 25 червня направлено на погодження до 

Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державної служби з питань 

захисту персональних даних та Антимонопольного комітету України. 

Прийняття цього нормативного акту уніфікує форми документів, які подаються суб’єктами господарювання 

для отримання (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) ліцензії та запровадить єдиний підхід до їх 

оформлення з урахуванням вимог законодавства. 

«Мова йде про ліквідацію «сірого» поля в законодавстві про ліцензування. Відсутність уніфікованих форм 

заяв на отримання, переоформлення чи анулювання ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері 

будівництва було одним із слабких місць в процесі ліцензування. Тому затвердження єдиної форми таких заяв 

– це черговий крок з будівництва прозорої системи роботи ДАБІ в інтересах громадян та побудови відкритих 

відносин між держорганом та суб’єктами господарювання», - так прокоментував прийняте рішення голова 

ДАБІ України Максим Мартинюк. 

Керівництво Держархбудінспекції України переконане, що такий крок суттєво скоротить кількість 

формальних приводів для відмови в наданні ліцензії суб’єкту господарської діяльності. 

Нагадаємо, 12 червня 2014 року під час засідання Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній 

інспекції України обговорювались проекти форм заяв, що подаються суб’єктами господарювання для 

отримання (переоформлення, видача дубліката, анулювання) ліцензії на провадження господарської 

діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, та на внесення змін до переліку робіт. Керівництво 

ДАБІ України оперативно відреагувало на запити громадськості та вживає заходів для якнайшвидшого 

спрощення порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури. 

01.07.2014 Мінрегіон 
 

  

 

 
Теплопостачальні підприємства на 10% скоротять споживання газу  

 
Оперативний план технічних заходів щодо зменшення споживання 

природного газу теплопостачальними підприємствами на 10% на період до 

кінця 2014 року та на опалювальний період 2014/15 року в розрізі 

населених пунктів мають розробити місцеві держадміністрації спільно з 

органами місцевого самоврядування. 

Це та інші завдання Кризового енергетичного штабу озвучив заступник Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства Григорій Семчук на селекторній нараді з керівниками 

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та підприємств ЖКГ. 

«До 10 липня кожна область має надати такий План Мінрегіону, а також - помісячний графік обсягів 

споживання газу на період до кінця 2014 року та на опалювальний період 2014/15 року в розрізі населених 

пунктів. Крім того, необхідно до вказаного часу визначити відповідальних осіб за реалізацію заходів щодо 



скорочення споживання природного газу», - сказав Григорій Семчук. 

До серпня місяця у населених пунктах мають визначити перелік нежитлових приміщень, які не 

використовуються та можуть бути тимчасово відключені від опалення. Також регіонам поставлено завдання 

до жовтня місяця забезпечити створення на підприємствах теплоенергетики необхідних запасів резервних 

видів палива та переглянути температурні графіки теплових мереж з метою їх оптимізації. 

Серед завдань кризового енергетичного штабу -  оснащення систем теплоспоживання житлових будинків, в 

яких не встановлено прилади обліку теплової енергії, лімітуючими пристроями  на абонентських вводах. 

Завершити цю роботу регіони мають також не пізніше жовтня. Стільки ж часу мають населені пункти для 

стовідсоткового оснащення підприємств теплоенергетики технологічним обліком А до грудня місяця рівень 

оснащення будинковими приладами обліку теплової енергії має скласти не менше 45%. 

Нагадаємо, 17 червня в Уряді України створили кризовий енергетичний штаб, завдання якого – забезпечити 

баланс енергетичних ресурсів, баланс споживання й витрачання та енергоефективність. Очолює кризовий 

енергетичний штаб Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства Володимир Гройсман. 

03.07.2014 Мінрегіон 

 
 

 

  

 

С осени можно будет зарегистрировать недвижимость без 

взяток 

 

Принятие закона об упрощенной процедуре регистрации прав на 

недвижимое имущество устранит все искусственные препятствия 

в этой сфере, включая и коррупционную составляющую. Об этом 

заявил эксперт в сфере правового регулирования земельных 

отношений Сергей Биленко в эфире радиостанции «Голос 

Столицы».  

 «Фактически, идет исправление тех ошибок, которые были допущены при внедрении новой системы 

регистрации прав на землю. С 2013 года все права на землю регистрируются в едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество. При его формировании и в законодательном регулировании этого 

вопроса была допущена большая ошибка - реестр был создан с нуля. Государственные акты, которые люди 

имели на руках, действовали, но при продаже этих участков обязательно надо было еще раз 

перерегистрировать право собственности», - сказал он.  

По словам эксперта, новый законопроект предлагает, чтобы вся информация, которая была накоплена в 

старом земельном кадастре, в государственном реестре земель, в автоматизированном режиме была 

перенесена в реестр прав на недвижимое имущество.  

«То есть, эти права не нужно будет перерегистрировать, ведь это не только трата времени, не только 

расходование средств, но и коррупция. Если законопроект все же будет принят во втором чтении, то все эти 

искусственные сложности будут устранены», - подчеркнул он.  

Напомним, парламент одобрил упрощение регистрации прав на землю сельхозназначения. За 

соответствующий законопроект депутаты проголосовали в первом чтении.  

  

7 июля 2014 , Источник: ГолосUA 

 
 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247393688&cat_id=244276429
http://www.golosua.com/


 

ДАБІ України змінює підходи до роботи з громадянами 

 

8 липня 2014 р. набула чинності постанова Кабінету міністрів 

України (№230 від 02.07.2014) про реорганізацію структури 

Держархбудінспекції України, відповідно до якої територіальні 

органи інспекції стануть підрозділами центрального апарату. 

Сьогодні вже розпочато ліквідацію старої структури Інспекцій 

держархбудконтролю на місцях та створення на їх базі 

департаментів у складі ДАБІ. Нова структура запрацює вже до 

кінця місяця, а до кінця року завершаться усі формальні процедури, 

пов’язані з реорганізацією 

Відбудеться реформування територіальної структури ДАБІ, оновлення кадрового складу працівників, 

спрощення доступу до державних послуг. Зміни в структурі інспекції – це лише перший крок, що дозволить 

зробити її роботу більш прозорою, якіснішою та ефективнішою. 

Результатом реорганізації структури ДАБІ України стане зниження кількості випадків зловживань на місцях, 

підвищення професійного рівня працівників інспекції та посилення рівня оперативності реакції 

Держархбудінспекції на порушення будівельних норм та стандартів. 

Це дасть змогу підвищити управлінську та виконавчу дисципліну в центральному апараті та регіональних 

відділеннях інспекції, а також посилити інспекторський склад ДАБІ, що значно підніме якість роботи на 

місцях. 

Керівник Держархбудінспекції Максим Мартинюк переконаний, що завдяки реорганізації відомства вдасться 

мінімізувати ризики корупції при наданні адміністративних послуг населенню, малому та середньому 

бізнесу. 

«Маючи статус окремої юридичної особи територіальні органи Держархбудінспекції були такими собі 

закритими осередками корупційних схем у регіонах. Простій людині було просто неможливо достукатися зі 

своїми проблемами в кабінети посадовців. Ми змінюємо філософію та основні підходи до роботи з 

громадянами. Якість, доступність, професійність та чесність стануть основними рисами реформованої ДАБІ 

України. Людям причетним до корупційних схем не буде місця в оновленій Держархбудінспекції», - 

зазначив Максим Мартинюк. 

ДАБІ України – це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в 

сфері забезпечення державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду. Зокрема, 

Держархбудінспекція приймає в експлуатацію збудовані об’єкти, видає дозволи на виконання будівельних 

робіт, надає підприємцям ліцензії на ведення діяльності в сфері будівництва, а також слідкує за 

дотриманням державних норм та стандартів в процесі будівництва.  

 08.07.2014  Прес-служба ДАБІ України 

 

 

 

Українські міста долучаються до проектів, які підтримують 

енергоефективність і відновлювальні джерела енергії 

 

Уряд Швейцарії на конкурентних умовах обрав наступне 

українське місто для втілення Європейської енергетичної 

відзнаки (ЄЕВ). Слідом за Вінницею, яка першою долучилася до 

проекту, інформаційну, технічну та фінансову підтримку 

закордонних організацій і фахівців отримає Житомир. 

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України Андрій Білоусов під час інформаційного семінару «Європейська енергетична відзнака: 

питання впровадження в Україні», проведеного спільно з Швейцарським Бюро Співробітництва в Україні та 

Міжнародним представництвом ЄЕВ (Швейцарія) 8 липня. 

«У 2011 році місто Вінниця першим в Україні долучилося до втілення Європейської енергетичної відзнаки 

та, як очікується, вже наступного року отримає срібну Європейську енергетичну нагороду. Використовуючи 

цей досвід, Уряд Швейцарії обрав  наступне місто для подібного проекту - місто Житомир. Крім того, наші 

закордонні колеги планують надати підтримку для втілення ЄЕВ на всеукраїнському рівні», - сказав Андрій 

Білоусов. 

Гуідо Бельтрані, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні, повідомив, що метою проекту з 

енергоефективності у Житомирі, як і у Вінниці, є покращення інфраструктури та енергоефективності міста. 



«Проект має три компоненти: втілення ЄЕВ на муніципальному та національному рівні, відбудова систем 

центрального опалення в обраних районах та громадських будівлях, а також розбудова потенціалу 

«ЖитомирТепло КомунЕнерго», - повідомив Гуідо Бельтрані. 

За його словами, у реалізацію цих заходів протягом 2014-2017 років швейцарський Уряд планує вкласти 

приблизно 14,5 млн. швейцарських франків, тобто близько 190 млн. грн. 

«У червні 2014 року було підписано Меморандум взаєморозуміння про координацію дій між Німецьким 

агентством міжнародного співробітництва (GIZ), що працює над покращенням енергоменеджменту та 

енергомоніторингу у Житомирі, Швейцарським бюро співробітництва в Україні та Житомирською 

міськрадою», - повідомив Гуідо Бельтрані. Він також закликав інші міста України долучатися до проектів, 

які підтримують енергоефективність і відновлювальні джерела енергії, та пообіцяв усім зацікавленим 

технічну підтримку швейцарських фахівців. 

Довідково 

Європейська енергетична відзнака була започаткована Швейцарією у 1988 році та швидко зарекомендувала 

себе як якісна система управління і була інтегрована до національної енергетичної політики. Зараз ЄЕВ – це 

міжнародний інструмент підтримки міст, націлених на стійкі енергетичну політику та міський розвиток 

шляхом раціонального використання енергоресурсів та збільшення частки відновлювальних джерел в 

енергетичному балансі міста. На сьогодні більше 1200 міст з 12 країн світу беруть участь у ЄЕВ, більше 

600 з яких вже отримали цю відзнаку. 

  

08.07.2014 Мінрегіон 

 

 
 

  

Кабмін планує ввести спецтариф для електричних котлів 

Кабмін має намір запропонувати НКРЕ ввести спеціальний тариф на 

електроенергію для споживачів, які перейшли на використання електричних 

котлів замість газових. 

Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, відкриваючи засідання 

Кабміну. 

"Ми радилися з НКРЕ. Сьогодні буде запропоновано наступне рішення. Всі, 

хто переходять з газових котлів на електричні, - отримують спеціальний тариф 

на електроенергію", - сказав прем'єр. 

 

Він зазначив, що цей тариф дозволить економити кошти людям, що використовують електричні котли. 

"Зараз тариф на електроенергію для населення становить 1,19 гривень. Якщо ви придбали електричний котел 

на електроенергію, то нічний тариф - якщо це електроакумулюючий котел - становитиме 30 коп, що в 4 рази 

менше. Денний тариф - 80 коп", - сказав Яценюк. 

Крім того, за словами Яценюка, будь-яка котельня, яка переходить з газу на інший вид палива отримає 

кілька преференцій. 

"Перше, замість 5% рентабельності, які отримують сьогодні газові котельні, котельня на іншому виді палива, 

отримає дозвіл на 21% рентабельності. Друге, споживачі, які отримували тепло від газових котелень, 

отримають знижку на 10%, якщо котельня переходить на інший вид палива. І третє, якщо сьогодні тариф для 

будь-якої негазової котельні становить 500 гривень, то ми дозволяємо для цих котелень встановити його 

плюс 300 гривень", - сказав прем'єр. 

9 липня 2014,  

http://www.epravda.com.ua 
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Собівартість будівництва в Києві з початку року зросла на 20% 

Собівартість будівництва 1 кв. м житлової та комерційної 

нерухомості в Києві з початку 2014 року зросла на 15-20% і без 

обліку вартості землі станом на липень становить 5 тис. грн. Про це 

повідомила УНІАН прес-служба проектної компанії «АІММ-ГРУП» 

(Київ) з посиланням на аналітиків компанії. 

 «Зміна собівартості пов'язана зі збільшенням рівня інфляції та ризиків замовника в зв'язку з нестабільною 

ситуацією в країні», - цитує прес-служба директора «АІММ-Груп» Анну Іскіердо. За даними компанії, без 

урахування витрат на інфраструктуру собівартість будівництва 1 кв. м житлової нерухомості в столиці до 

теперішнього часу складає близько 6 тис. грн, офісної - 7-8 тис. грн, торговельних об'єктів без внутрішньої 

обробки площ орендарів - 8-10 тис. грн. При цьому мінімальна собівартість будівництва 1 кв. м житла в 

Києві становить близько 3,5 тис. грн, а максимальна може досягати 7 тис. грн. Разом з тим, Іскіердо 

зазначила, що на собівартість будівництва впливає безліч факторів, серед яких правильне управління 

проектом, раціональні архітектурні та проектні рішення, необхідність підводити до ділянки додаткові 

інженерні мережі, вартість землі і використовуваних будматеріалів, об'єкти інфраструктури та інше. «Саме 

тому собівартість будівництва у кожного окремого об'єкта різна», - пояснила директор «АІММ-Груп». 

09.07.2014 УНІАН: http://economics.unian.ua/ 

 
 

 

 

Киев лидирует по количеству недостроев 

 

Больше всего объектов незавершенного строительства, жилых 

домов, строительство которых ведется более пяти лет, 

насчитывается в Киеве. Об этом свидетельствуют данные 

Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, 

передает Минфин. 

В столице Украины эксперты насчитали 42 таких объекта (общая сметная стоимость — 9,3 млрд грн). На 

втором месте — Одесская область, где насчитывается 16 долгостроев (3,19 млрд грн). На третьем — 

Тернопольскаая и Луганская области, где находится по 8 объектов (320 и 132,5 млн грн соответственно). 

По словам управляющего директора компании ARPA Real Estate Михаила Артюхова, 30-40% застройщиков 

недвижимости остановили или планируют "заморозить" свои проекты.   

09.07.2014 http://ubr.ua/ 

 

  

 

Мінфін планує ввести нові податки в 2015 році 

 

Мінфін попереджає про можливі зміни у податковому законодавстві та у 

дохідній частині держбюджету на 2015 рік після затвердження нового 

прогнозу макропоказників на 2015 рік. Про це йдеться в повідомленні 

прес-служби міністерства, пише "ЛігаБізнесІнформ". 

Мінфін нагадав, що дохідна частина держбюджету на 2015 рік розроб-

лена в рамках чинного бюджетного та податкового кодексів, проте в 

даний час при міністерстві створено дев'ять робочих груп, що працюють 

над вдосконаленням податкового законодавства, і за результатами їх роботи можливі внесення змін до 

законодавства та уточнення дохідної частини держбюджету. 

Після прийняття Кабінетом міністрів рішення щодо прогнозу основних макропоказників на 2015 рік 

показники бюджету можуть бути уточнені, відзначили в Мінфіні. 

Мінфін зобов'язав розпорядників бюджетних коштів надати бюджетні запити для розробки проектів на 2015-

2017 роки до 1 серпня, а також розпорядився вжити заходів в усіх галузях і сферах діяльності для 

збалансування бюджету та скорочення його дефіциту, в тому числі виключити непріоритетні та неефективні 

витрати. 

9 липня 2014, http://www.epravda.com.ua 

http://economics.unian.ua/
http://minfin.com.ua/2014/07/09/3692559/
http://ubr.ua/
http://finance.liga.net/economics/2014/7/9/news/39213.htm
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 В Україні тимчасово заморозили видачу молодіжних кредитів 

 

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

тимчасово призупинив укладання нових договорів. 

Про це заявив голова фонду Леонід Рисухін, передає "Укрінформ". 

 

"Припинення сталося через прийняття рішення парламенту про зменшення видатків держбюджету", - 

зазначив Рисухін. 

Незважаючи на це, за його словами, фонд не припиняє обслуговувати раніше укладені договори. 

Зокрема, робота ведеться за програмою пільгового 3-відсоткового кредитування, програмою державної 

підтримки 30х70, коли держава компенсує 30% вартості житла, та програмою зменшення від вартості 

іпотечного кредитування, за якою держава компенсує частину іпотечного кредиту. 

Голова зазначив, що на сьогодні недофінансування за цими програмами становить 65 мільйонів гривень, і 

додав, що разом з МінЖКГ вже вдалося за рахунок перерозподілу коштів з інших програм виділити 25,9 

мільйона гривень на погашення заборгованості за програмою пільгового кредитування і 10,5 мільйона 

гривень на програму 30х70. 

Крім того, Рисухін поінформував, що Державний фонд сприяння прийняв рішення про допомогу 

постраждалим внаслідок неплатоспроможності банків, зокрема "Автокразбанку" і "Південкомбанку". 

За його інформацією, на сьогодні Фонд обслуговує 20 тисяч договорів, при цьому кількість бажаючих стати 

учасниками програми фонду становить 15 тисяч громадян. 

 

9 липня 2014, http://www.epravda.com.ua 

 

 
 

 

 

BAU 2015: спрос превышает предложение 

Организаторы международной строительной выставки BAU, которая 

проходит в Мюнхене раз в два года, отмечают небывалый ажиотаж от 

экспонентов из-за рубежа. Так, почти за год до начала выставки спрос в 

некоторых разделах настолько велик, что желающие уже формируют 

очереди. Полностью заполнены площади для фасадных систем и напольных 

покрытий.  

По оценках организаторов доля международных экспонентов в 2015 году составит рекордные 30%. Как 

отметил заместитель директора бизнес-единицы в Messe Munchen Мирко Аренд, большой спрос со стороны 

компаний подчеркивает интернационализацию мероприятия, однако имеет и негативные последствия. 

Пространство выставочных павильонов опять будет плотно застроено и компании-участники получат 

меньше площади, чем они хотели бы. Решить проблему удастся только к 2019 году, когда откроются два 

новых зала, площадью 20 000 м
2
. 

В целом, подготовка к выставке BAU 2015, которая пройдет с 19 по 24 января в Выставочном центре Messe 

Munchen, идет на всех парах. Определены три ключевые темы: энерго- и ресурсосберегающая 

эффективность, здания и пользователи (улучшение зданий и интерьеров с учетом потребностей человека) и 

интеллектуальная урбанизация (комплексный подход к городскому планированию, архитектуре и 

строительным материалам и решениям). Многие экспоненты будут формировать свои презентации для 

демонстрации решений и услуг в рамках обозначенных тем. Эти ключевые вопросы рассмотрят различные 

специалисты под разным углом на форумах и конференциях. 

  

09.07.2014 BAU.ua 
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Уряд виділив 109 млн. грн. на реконструкцію Бортницької станції 

аерації 

109 млн. гривень виділив Уряд Мінрегіону для фінансування у 2014 

році проектних та будівельних робіт по проекту «Реконструкція 

споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво 

технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції 

аерації». Відповідну постанову Кабінет Міністрів України схвалив на 

своєму засіданні 9 липня. 

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

Володимир Гройсман повідомив, що кошти виділені за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони 

навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2014 року. 

Він нагадав, що Уряд Японії Уряд має намір надати кредит під проект реконструкції станції аерації у розмірі 

112 мільярдів Єн за умов співфінансування проекту Урядом України. Кредит надається на 40 років під 0,1% 

та з можливістю відстрочки платежу на 10 років. Окрім того, умовами кредитування передбачене і 

використання найновітніших японських технологій та обладнання. 

«Основною з умов кредитування цього проекту Урядом Японії є обов’язкове співфінансування українською 

стороною. Кабінет Міністрів з цим погодився і виділив сьогодні необхідні кошти», - сказав Володимир 

Гройсман. 

Він уточнив, що зі 109 млн. грн. виділених коштів, 5 млн. грн. спрямують на коригування проектної 

документації стадії проект та розроблення робочої документації п’ятого пускового комплексу першої черги, 

104 млн. грн. – на реалізацію проекту будівництва п’ятого пускового комплексу першої черги. 

За словами Володимира Гройсмана, реконструкція Бортницької станції аерації дозволить уникнути 

техногенної та екологічної катастрофи і вирішить основні проблеми, пов’язані з очисткою стічних вод й 

утилізацією осаду на станції. 

Нагадаємо, на початку червня цього року Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Саката 

Тоічі заявив, що Уряд Японії звертає особливу увагу на проект реконструкції Бортницької станції аерації. 

09.07.2014 Мінрегіон 

 
  

 

Кризис на рынке недвижимости Украины затяжным не будет 

 

Как только нормализуется политическая и экономическая ситуация в 

стране, рынок войдет в активную стадию развития. Об этом заявил 

директор проектной группы "Архиматика" Александр Попов, 

передает rbc.ua. 

Предыдущий кризис сделал из застройщиков хороших кризис-

менеджеров. Причиной затяжного кризиса в 2008-2010 годах стал 

непрофессионализм самих участников рынка. 

" Сегодня же многие реально оценивают риски, свои финансовые и технические возможности. Поэтому даже 

если сейчас рынок "штормит", то продлится это недолго", - считает эксперт. Что касается самих проектов, то 

существенно они не изменятся. 

"За последние несколько лет аппетит покупателей не вернулся на тот уровень, каким он был до 2007 года. 

По-прежнему проектируют и строят компактные квартиры, спрос на которые будет и в будущем", - 

утверждает архитектор. 

Он также отметил, что если еще месяц назад застройщики массово отказывались от проектирования новых 

объектов, то уже сегодня часть из них пришла к пониманию, что сейчас самое время заниматься 

проектированием новостроек, высокий спрос на которые будет через год-два. 

 07.07.2014 http://ubr.ua/market/real- 
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В Україні хочуть залишити лише вісім податків 

Мінекономторгівлі опублікувало проект податкових змін, які можуть 

бути реалізовані в 2014-2016 роках. 

Як йдеться в документі, дані ініціативи дозволять вивести податкову 

систему України на європейський рівень, ліквідувати корупційну 

складову, знизити тиск на бізнес шляхом спрощення адміністрування 

та зниження ставок, пише газета "Сегодня".  

Так, проектом пропонується знизити кількість податків на з 22 до 8. 

Зокрема, планується ліквідувати ті види оподаткування, надходження яких сумарно формує тільки 2% 

доходів держскарбниці. 

У цей список потрапили, наприклад, екологічний податок, плата за землю, збір на розвиток виноградарства, 

туристичний збір, держмито та інші. 

Крім того, спрощення податкової системи може бути забезпечене за рахунок урізання кількості платежів зі 

172 до 52 на рік, надання податкових пільг пріоритетним секторам української економіки, зменшення 

кількості податкових перевірок. 

А щоб держбюджет не втратив доходи через переформатування податкової системи, в Мінекономторгівлі 

планують розширити базу оподаткування і, можливо, включити в цей список доходи і витрати, які зараз не 

обкладаються - наприклад, відсоток з депозитів. 

Цю проблему можна вирішити і шляхом підвищення ставок збору за користування надрами, якщо 

надходження від таких податків низькі, а видобуток рентабельний 

 
 

 

Создание строительного фонда может помочь отрасли и 

экономике в целом. 

В мире существуют положительные примеры реализации таких 

проектов. Создание государственного строительного фонда помогло 

ряду стран (например, Сингапуру) поднять экономику, поэтому 

Украине следует обратить внимание на этот опыт. 

Об этом ИАП «Столичная недвижимость» рассказал Валерий Кирилко, коммерческий директор 

девелоперской компании Eastgate Development. «Это государственный фонд, формирование которого похоже 

на пенсионный – когда из зарплат людей отчисляется определенный процент на строительство различных 

объектов по стране. А в итоге, человек со своей пенсии может приобрести квартиру, за счет тех средств, 

которые на протяжении жизни у него отчисляли из зарплаты. Но эффективным этот глобальный проект 

может быть только при условии полной прозрачности, понятности и простоте процессов. Это необходимо, 

во-первых, чтобы отсечь любые коррупционные проявления, а во-вторых, чтобы каждый человек, даже не 

специалист, мог без проблем разобраться в этом механизме, а, следовательно, доверять ему», – отметил 

эксперт. Ранее сообщалось, что при нивелировании коррупции в строительной отрасли цены на жилье могут 

снизиться на 20%. 

  

14.07.2014 'http://100realty.ua/news/ 

 

 
 

 

В ДАБІ України підбили підсумки роботи за перше півріччя 2014 

року 

15 липня відбулася виробнича нарада за підсумком роботи Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України за перше півріччя 2014 р. 

В нараді взяли участь керівники центрального апарату ДАБІ та 

очільники регіональних інспекцій. 

Голова Держархбудінспекції України Максим Мартинюк акцентував 

увагу на змінах, які відбуваються та очікуються в роботі установи. 

http://www.segodnya.ua/ukraine/reforma-hotyat-ostavit-vsego-vosem-nalogov--536370.html


 «Найголовніший пріоритет інспекції – надання громадянам якісних, доступних послуг. Тому для нас 

важлива безпосередня робота з людьми. Так, в усіх обласних центрах має бути налагоджена система 

фахового консультування громадян щодо отримання дозвільної документації. Керівники ІДАБК та їх 

заступники мають мінімум раз в тиждень проводити особистий прийом громадян», - наголосив голова ДАБІ 

України. 

Начальники управлінь Держархбудінспекції доповіли про кількісні показники роботи інспекції.  Зокрема, 

вони повідомили, що за перше півріччя 2014 р. службовці провели 1546 планових та 19432 позапланові 

перевірки. За результатами позапланових перевірок стягнено штрафів на суму 76 млн. грн. За звітний період 

більше 49 тис. об’єктів будівництва отримали право на виконання будівельних робіт. За той же час - 33,4 тис. 

об’єктів були прийняті в експлуатацію. У першому півріччі 2014 р. видано 1630 ліцензій на діяльність у 

сфері будівництва. 37% з них – у м. Києві. За той же час ДАБІ України та регіональним інспекціям вдалося 

виграти 836 судових справ. 

Також присутні обговорили поточні питання пов’язані з діяльністю в сфері архітектурно-будівельного 

контролю. Голова ДАБІ України Маским Мартинюк дав низку доручень щодо удосконалення роботи 

інспекцій на місцях та центрального апарату Держархбудінспекції.   

 

15.07.2014 Прес-служба ДАБІ України 

 
 

 

Під Києвом відкрили другу чергу будівництва електростанції на 

біогазі 

В рамках інвестиційного проекту 16 червня 2014 року на полігоні 

твердих побутових відходів № 5 у селі Підгірці Обухівського району 

Київської області відкрили другу чергу проекту вироблення з біогазу 

електричної енергії, що подається в мережі країни. 

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України Андрій Білоусов під час 

урочистого відкриття електростанції привітав усіх присутніх з цією 

подією і зазначив, що важко переоцінити актуальність та важливість 

розвитку в Україні  альтернативних джерел енергії. 

 «Сьогодні для збільшення енергетичної незалежності України держава має підтримувати подібні проекти, 

стимулювати розвиток таких технологій. З цією метою, нагадаю, було підвищено коефіцієнт «зеленого» 

тарифу для введених в експлуатацію об’єктів, що працюють на біогазі, з 2,07 до 3», - сказав Андрій Білоусов. 

Андрій Білоусов також зазначив, що найближчим часом очікується прийняття закону, який максимально 

стимулюватиме розвиток проектів вироблення енергії з альтернативних джерел. 

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у свою чергу зазначив, що підтримка державою проектів з 

вироблення альтернативних джерел енергії робить їх привабливими для інвесторів з усього світу. 

«Бізнес вже зрозумів усю вигоду видобування і великі перспективи ринку альтернативних джерел енергії в 

Україні. Ми теж підтримуватимемо такі інвестиції. Сьогодні в США працює 636 подібних установок. Вони 

виготовляють понад 1 млн. куб. м метану на день. Це серйозний внесок у досягнення нашої енергетичної 

незалежності. Сподіваюся, що подібні проекти у майбутньому допоможуть і Україні стати енергетично 

незалежною державою», - сказав посол. 

Довідково 

Першу чергу біогазового комплексу на полігоні твердих побутових відходів (ТПВ) № 5 у селі Підгірці 

Обухівського району Київської області було відкрито у 2012 році. Даним проектом передбачено будівництво 

комплексної інженерної споруди з системою збору біогазу для виробництва електроенергії. Термін роботи 

електростанції розрахований приблизно на 15 років. 

Прогнозні річні обсяги виробництва електричної енергії однієї електростанції, що працює на біогазі, на 

полігоні ТПВ № 5 - 8,504 млн. кВт/год. на рік. 

  

  

16.07.2014 Мінрегіон 

 

 

 
 



 

Кабмин ухудшил прогнозы инфляции и падения экономики на 

2014 год  

В правительстве намерены урезать расходные статьи госбюджета, 

чтобы не допустить увеличенния его дефицита. 
Кабинет министров намерен провести секвестр государственного 

бюджета на текущий год, в основе которого будет использован 

прогноз макропоказателей падения ВВП на 6-6,5% при инфляции 

около 19%. Об этом 17 июля после заседания правительства сообщил 

журналистам министр финансов Александр Шлапак. 

 "Макропоказатели будут изменены. ВВП мы ожидаем около 6-6,5%. Инфляция – около 19%. А дефицит 

бюджета будем стараться держать до последнего. Если придется, будем поднимать не более чем на 

полпроцента. Но пока не планируем", - сказал Шлапак. 

Вместе с тем, министр отметил, что на сегодняшнем заседании проект не был принят и правительство 

вернется к его рассмотрению завтра. "Ничего не принято, завтра будет принято", - сказал Шлапак и добавил, 

что это возможно на внеочередном заседании Кабмина. 

 Также министр финансов заверил, что в проекте изменений в госбюджет не предусмотрено сокращение 

социальных расходов. "Статьи социальных расходов для людей не затрагиваем. Социальные программы мы 

не трогаем. Мы все оставляем. Если говорить про социальные фонды, там есть сокращение, это правда, - 

сказал Шлапак. - Будем сокращать программы по министерствам и ведомствам. Но социальные и силовые 

министерства мы не трогали, а что предложит завтра правительство, я не знаю". 

 Напомним, 17 июля, перед заседанием правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что 

разрыв госбюджета на 2014 год на данный момент составляет 14,5 млрд грн и правительство намерено 

провести секвестр бюджета. Действующий бюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при 

инфляции 12-14%, дефицит в объеме 68,5 млрд грн и госдолг не выше 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.  

 17 июля 2014  http://zn.ua/ECONOMICS/ 

 
 

 

УКРАИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ПЕРЕЖИВАЕТ СПАД 
 

Предприятия Украины в январе-июне 2014 г. выполнили строительных 

работ на сумму 21,49 миллиарда гривен, что на 8,9% меньше показателей 

аналогичного периода прошлого года. 

Государственная служба статистики добавляет, что эти данные не 

учитывают временно оккупированные территории Автономной 

Республики Крым и Севастополя. 

В то же время в июне 2014-го к июню 2013-го объемы строительства в 

Украине сократились на 25,7%, к маю 2014 года - сократились на 1,55 %. 

При этом в первые шесть месяцев 2014 г. на строительство зданий было 

потрачено 10,1 миллиарда гривен, из которых 4,98 - на жилые здания, 5,63 - на нежилые. Объемы 

строительства инженерных сооружений составили 10,88 миллиарда. 

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 84,6% от общего объема 

выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 7,9% и 7,5% соответственно. 

Наибольшие объемы строительства за первое полугодие были зафиксированы в Киеве (4,86 миллиарда, что 

на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и Донецкой области (2,5 миллиарда, что на 

19,1% меньше, чем годом ранее), наименьшие - в Закарпатской области (126,9 миллиона, что на 18,9% 

меньше показателей января-июня 2013 года).  

  21.07.2014  http://newbud.ua/ 

 
 

  

 

В УКРАИНЕ УПАЛО ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА 
 

Производство цемента в Украине в июне 2014 года снизилось на 18,8% по 

сравнению с июнем-2013. 

Всего было выпущено 859 тысяч тонн, при этом снижение производства 

этой продукции в мае-2014 к маю-2013 составило 4,2%. Как сообщила 

Государственная служба статистики, производство цемента в июне-2014 

снизилось на 11,4% по сравнению с маем 2014 года, тогда как рост 

производства в мае к апрелю составил 10,1%, а в апреле к марту – 11,6%. 

http://zn.ua/ECONOMICS/v-kabmine-priznali-chto-ekonomika-v-etom-godu-upadet-na-5-146584_.html
http://zn.ua/tags/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://zn.ua/tags/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA
http://zn.ua/ECONOMICS/
http://newbud.ua/


Производство цемента в январе-июне 2014 года в целом возросло на 0,5% по сравнению с январем-июнем 

2013-го – до 4,157 миллиона тонн. 

Напомним, производство цемента в Украине в 2013 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2012 годом – 

до 9,756 миллиона тонн, при этом рост производства в 2012 году к 2011 году составил 6,8%. 

 22.07.2014  http://newbud.ua/ 

 
 

 

Полностью отказываться от технической инвентаризации недвижимости 

не стоит 
 

 Вместе с этим она не является необходимой для всех объектов. Процесс 

получения справки БТИ всегда был непростым. В вопросе необходимости 

технической инвентаризации объекта недвижимости перед его продажей 

нужно найти разумную «золотую середину». Такое мнение высказал 

Анатолий Лещенко, руководитель департамента прав на недвижимое 

имущество Государственной регистрационной службы Украины.  

          «Мы не можем полностью отказаться от технической инвентаризации объектов, но вместе с тем, не 

можем заставить абсолютно всех ее проходить. Поэтому этот вопрос нуждается в обсуждении, чтобы найти 

некую «золотую середину». Думаю, здесь важна роль нотариуса, который должен разъяснять покупателям, 

какие они несут риски, покупая своеобразного «кота в мешке» – объект, не прошедший перед этим 

техническую инвентаризацию», – отметил чиновник. 

22.07.2014 http://100realty.ua/news/ 

 
 

 

В Мінрегіоні відбулася зустріч з групою експертів Світового банку 
 

Основні напрямки удосконалення містобудівного законодавства та 

заходи Мінрегіону, спрямовані на покращення умов ведення бізнесу, 

формування нормативної бази, інтегрованої у міжнародний нормативно-

правовий простір технічного регулювання на виконання Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом обговорили на зустрічі фахівців 

Міністерства та групи експертів Світового банку, які прибули з робочим 

візитом в Україну. 

Як поінформував заступник Міністра Дмитро Ісаєнко, у цьому році Міністерством розроблено 4 

законопроекти щодо спрощення дозвільних процедур у будівництві, а також удосконалено перелік 

внутрішніх опоряджувальних робіт, без яких об’єкт може прийматися в експлуатацію. За його словами, 

передано від центрального апарату Держархбудінспекції до її підрозділів у регіонах повноваження з 

реєстрації декларацій. 

«У Міністерстві утворено робочу групу, яка розробила заходи з покращення Рейтингу «Ведення бізнесу» до 

2018 року. Враховано ряд рекомендацій Меморандуму, підготовленого групою фахівців Світового банку за 

результатами візиту в березні. Ми будемо і надалі працювати над роз’ясненням та оприлюдненням вже 

проведених реформ. Плануємо підписати Договір про співпрацю між Мінрегіоном та Міжнародною 

фінансовою корпорацією», - сказав Дмитро Ісаєнко. 

Заступник Міністра зазначив, що пріоритетним завданням на сьогодні є прийняття законопроекту про 

реформування системи державного архітектурно-будівельного контролю. 

«Він розробляється в рамках Попередніх заходів Програми Другої позики на політику розвитку. 

Законопроект передбачає можливість створення органів держархбудконтролю у складі органів місцевого 

самоврядування та райдержадміністрацій, передачу на місцевий рівень повноважень з видачі дозвільних 

документів, здійснення контролю та прийняття в експлуатацію об’єктів. Він дозволить створити систему 

державного нагляду за прийнятими рішеннями та можливість їх оскарження», - поінформував Дмитро 

Ісаєнко. Він також додав, норми законопроекту спрямовані на удосконалення процедури подання декларацій 

про початок виконання підготовчих і будівельних робіт шляхом установлення вичерпного переліку підстав 

для їх повернення. Цим же законопроектом пропонується скоротити термін видачі технічних умов з 15 – 30 

до 10 робочих днів. 

Експерти позитивно оцінили напрацювання Мінрегіону в рамках  Плану заходів щодо покращення позиції 

України у рейтингу «Doing Business» на 2014-2018 роки. 

http://newbud.ua/business/news/
http://100realty.ua/news/


Нагадаємо, Україна у минулому році покращила свої позиції у рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» 

за показником «Отримання дозволів на будівництво» на 145 пунктів і піднялася з 186 на 41 місце. 

Міністерство продовжує працювати над удосконаленням законодавства, яке дозволить формувати 

сприятливі умови ведення бізнесу. 

23.07.2014 Мінрегіон 

 

 

«Інвестори отримали привабливі умови для входження на 

ринок теплової енергетики», - Андрій Білоусов 
 

Тепло в оселях українців цієї зими буде, не зважаючи на 

припинення постачання імпортного природного газу. Про це 

повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства Андрій 

Білоусов в ефірі радіо «Ера». Він навів дані, які свідчать, що в 

2010 році комунальна теплоенергетика споживала 11 млрд. 800 

млн. кубів газу, в 2013 - вже 10 млрд. 100 млн. кубів газу, тобто на 

15 % менше, ніж в 2010 році. 

За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, кожен рік теплогенеруючі підприємства зменшували 

споживання газу по 5%. 

За словами Андрія Білоусова, Уряд затвердив баланс газу на майбутній опалювальний період. Передбача-

ється зменшити на 30% ліміт газу для промислових підприємств і на 30% - для підприємств теплоенергетики. 

«Зараз перед підприємствами стоїть непросте завдання. Цей сезон, з серпня 2014 по березень 2015 року, ми 

повинні пройти, використовуючи 5 млрд. 800 млн. кубометрів газу, тобто на 30% менше, ніж за такий же 

минулий період. Кожній області доведений помісячний ліміт споживання газу. До кожного регіону доведено, 

що треба зробити, щоб пройти опалювальний період в межах відведених лімітів. Починаючи з понеділка, ми 

спільно з нашими науковими фахівцями будемо спілкуватися з кожною областю і будемо допомагати вжити 

потрібних заходів, щоб пройти опалювальний період з тією кількістю газу, яку маємо», - сказав Андрій 

Білоусов. 

Він також наголосив на важливості переведення котелень на альтернативні види палива. Адже в Україні 

налічується близько 24 тисяч котелень, які забезпечують теплом населення і бюджетну сферу. З них 16 тисяч 

- використовують природний газ, 5 тисяч - вугілля і 3 тисячі котелень працюють на альтернативних 

джерелах енергії. 

За словами Андрія Білоусова, щорічно для потреб населення виробляється 47 млн. Гкал теплової енергії. На 

її вироблення, в середньому, йде 8 млрд. метрів кубічних газу, вартість якого складає 43 млрд. грн. З них 9 

млрд. платить населення, 34 млрд. грн. - Державний бюджет. Щоб змінити ситуацію і заохотити 

підприємства переходити на альтернативні види палива, Уряд схвалив постанову «Про стимулювання 

заміщення газу».  Документ передбачає фінансове забезпечення бюджетної програми «Компенсація різниці в 

тарифах на виробництво теплової енергії на теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів 

палива та енергії на заміщення природного газу». 

«Для того, щоб інвестор міг зайти у сферу вироблення тепла для населення, урядом  фактично прийнято 

революційне рішення, яке дає можливість інвестору отримувати різницю в тарифах між вартістю тепла, 

виробленого з альтернативного палива - 700-800 грн. і вартістю для населення - 300 грн. Щоб не було 

надприбутків, рентабельність такого підприємства регламентована на рівні не вище 21%. І це дасть 

можливість інвестору увійти на ринок будівництва або реконструкції котелень, які виробляють теплову 

енергію для населення з альтернативних джерел. У нас вже є маса таких пропозицій. Бюджет не понесе 

додаткових витрат. Фактично, кошти бюджету України будуть працювати вже не на економіку іншої 

держави, а на наш внутрішній ринок - це нові робочі місця, власні енергоносії, розвиток власної економіки», 

– сказав Андрій Білоусов. 

25.07.2014 Мінрегіон 

 
 



 

 

 
  

Комітет з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства 

та регіональної політики 
 

 

Проект 
                                                                               вноситься народним депутатом України 

                                        
                 Фаєрмарком С.О. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій захисту прав 

інвесторів при будівництві житла 

Верховна Рада України постановляє: 

І. У “Кодекс України про адміністративні правопорушення” (Відомості Верховної Ради 

Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст.1122) внести наступні зміни: 

1) статтю 96 доповнити частиною 18 наступного змісту: 

―Невиконання замовником обов’язку страхування відповідальності за шкоду, спричинену неналежним 

виконанням зобов’язань по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у випадках коли, таке 

страхування є обов’язковим згідно з вимогами законодавства, - 

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. ‖; 

частину 18 відповідно вважати частиною 19.  

ІІ. Внести зміни до таких Законів України: 

1. У статті 7 Закону України ―Закону України ―Про страхування‖ (Відомості Верховної Ради України, 

1996, № 18, ст. 78):  

частину першу доповнити пунктом 47 наступного змісту: 

―47) страхування відповідальності замовника будівництва багатоквартирного будинку (що відноситься до 

IV і V категорій складності об’єктів будівництва) перед третіми особами – інвесторами за шкоду, спричинену 

неналежним виконанням зобов’язань по введенню в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, у разі 

фінансування будівельних робіт із залученням коштів третіх осіб.‖;  

2.  У Законі України ―Про регулювання містобудівної діяльності‖ (Відомості Верховної Ради України, 

2011, № 34, ст. 343): 

1) у статті 34 частину шосту викласти в такій редакції: 

―6.  Інформація  про  документ,  що  дає  право  на  виконання будівельних  робіт,  а  також  відомості  про 

Законопроекти, що знаходяться на розгляді  

у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 



категорію складності об'єкта  будівництва,  замовника, підрядників та страховика за договором страхування 

відповідальності замовника за шкоду, спричинену неналежним виконанням зобов’язань по введенню в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, коли таке страхування є обов’язковим, розміщуються на 

відповідному стенді, який встановлюється на будівельному майданчику в доступному  для  огляду місці (крім 

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) 

будівель і споруд, прибудов до них).‖; 

2) у статті 37  

2.1.) частину четверту доповнити пунктом 4 наступного змісту: 

―4) відсутність договору обов’язкового страхування відповідальності замовника будівництва 

багатоквартирного будинку (що відноситься до IV і V категорій складності об’єктів будівництва) перед 

третіми особами – інвесторами за шкоду, спричинену неналежним виконанням зобов’язань по введенню в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, у разі фінансування будівельних робіт із залученням коштів 

третіх осіб.‖; 

2.2.) пункт перший частини шостої доповнити підпунктом "в)" наступного змісту: 

―в) наявності інформації про недостовірність відомостей наданих замовником для отримання дозволу 

на виконання будівельних робіт, в тому числі відносно джерел фінансування будівельних робіт;‖; 

ІІІ. Прикінцеві положення 

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

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити: 

прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; 

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;  

перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх 

нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

 

Голова Верховної Ради  України   

 

 
 
 
 

Проект 
                                                                                вноситься народними депутатами України 
                                                                                Ковальчуком В.А. 
                                                                                Продан О.П.  
                                                                                Чумаком В.В.  
                                                                                Павленком Р.М. 
                                                                                Розенком П.В.  
                                                                                Сиротюком Ю.М.  
                                                                                Шевченком А.В.  
                                                                                Благодиром Ю.А.  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про зміну системи регулювання економіки 

 

Для створення в Україні прозорих процедур регулювання економіки, з метою звільнення виробництва 

від адміністративного та корупційного тиску, ліквідації радянських та пострадянських норм та вимог, 

забезпечення конкурентоспроможності українських товарів та захисту споживачів 

 

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



 

1. Дію положень законодавчих актів України згідно з переліком, що додається, щодо отримання 

суб’єктами підприємницької діяльності дозвільних документів та/або якими встановлено інші норми, що 

регулюють господарську діяльність, зупинити. 

 

2. З моменту вступу в дію пункту 1 цього Закону, законодавчі акти України згідно з переліком, що 

додається, та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому 

Закону. 

 

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом 

забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з проведенням відкритих 

громадських слухань, законопроектів щодо здійснення регулювання та видачі дозвільних документів у 

відповідності до європейських норм та правил, для забезпечення безпеки життєдіяльності споживачів та 

захисту права власності. 

 

4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 цього Закону, який набирає 

чинності через 365 днів з моменту набрання чинності цим Законом. 

 

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

- надати Президенту України проект Указу Президента України щодо реформування органів виконавчої 

влади в зв’язку із скасуванням ряду їх повноважень, зміною функцій та частковою ліквідацією; 

- внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до законодавчих 

актів України згідно з переліком, що додається. 

 

 

 

Голова Верховної Ради України 

                                                                                                                                      Додаток  

                                                                                                                                     до Закону України  

                                                                                                                                    «Про зміну системи 

                                                                                                                                     регулювання економіки» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

законодавчих актів України 

 

1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  (Відомості Верховної Ради, 2013,    

№ 27, ст.282); 

2. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» ( Відомості 

Верховної Ради України, 2011, N 21, ст.144)  

3. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» ( Відомості Верховної Ради України, 2007, N 29, ст.389 ) 

4. Водний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1995р., №24, ст. 189); 

5. Земельний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2002р., № 3, ст. 27); 

6. Кодекс України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994р., № 36, ст. 340); 

7. Лісовий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1994р., № 17, ст. 99); 

8. Закон України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36, ст. 242); 

9. Закон України «Про екологічну експертизу» (Відомості  Верховної  Ради України, 1995 р., № 8, 

ст. 54); 

10. Закон України «Про захист рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50, ст. 310); 

11. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради 

України, 2006 р., № 27, ст. 230); 

12. Закон  України   «Про  карантин  рослин»  (Відомості  Верховної Ради  України, 1993 р.,  № 34, 

ст. 352); 

13. Закон України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст.. 212); 

14. Закон України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради 

України, 2000 р., № 18, ст. 132); 

15. Закон України «Про охорону  археологічної спадщини»  (Відомості Верховної Ради України, 

2004 р., № 26, ст. 361); 



16. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 

№ 50, ст. 678); 

17. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної 

Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546); 

18. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 

1992 р., № 34, ст. 502); 

19. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» 

(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155); 

20. Закон України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22, ст. 198); 

21. Закон України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97); 

22. Закон України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30, 

ст.379); 

23. Закон України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 39, ст.383);  

24. Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134); 

25. Закон  України  «Про  дошкільну  освіту»  (Відомості  Верховної  Ради  України, 2001 р., № 49, 

ст. 259); 

26. Закон України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, 

ст. 230); 

27. Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 34, ст. 451); 

28. Закон України «Про позашкільну освіту»  (Відомості  Верховної  Ради  України,  2000 р., № 46, 

ст. 393); 

29. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради  України,  1998 р., 

№ 32, ст. 215); 

30. Закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181); 

31. Закон України «Про стандартизацію» ( Відомості Верховної Ради України, 2001, N 31, ст. 145)  

32. Закон України «Про підтвердження відповідності» ( Відомості Верховної Ради України, 2001, N 

32, ст. 169)  

33. Кодекс торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47, 

ст. 349); 

34. Повітряний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., № 48-49, ст. 536); 

35. Закон України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 

22, ст. 105); 

36. Закон України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 

556); 

37. Закон України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338); 

38. Закон України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, 

ст. 183); 

39. Закон України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446); 

40. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., 

№ 24, ст. 155); 

41. Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (Відомості 

Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68); 

42. Закон України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, 

ст. 246); 

43. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., 

№ 49, ст. 517); 

44. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної 

Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471); 

45. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 

р., № 24, ст. 170); 

46. Закон України «Про основи містобудування» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, 

ст. 683); 

47. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 

2011 р., № 34, ст. 343); 

48. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 

№ 35, ст. 258); 

49. Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради 

України, 2009 р., № 51, ст. 755);  

50. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 

13, ст. 92); 

51. Закон України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 



№ 5, ст. 30); 

52. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №47, ст. 251); 

53. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1); 

54. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 

р., № 31, ст. 268); 

55. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради 

України, 1998 р., № 19, ст. 98); 

56. Закон України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, 

ст. 531); 

57. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95); 

58. Закон України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., 

№ 31, ст. 419); 

59. Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, 

ст. 345); 

60. Закон України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86); 

61. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 

1998 р., № 30, ст. 194); 

62. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості 

Верховної Ради України, 1995 р., № 10, с.. 60); 

63. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 60); 

64. Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, стор. 

1802, ст. 458); 

65. Гірничий закон України (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 50, ст. 433); 

66. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради 

України, 1993 р., № 4, ст. 19); 

67. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні 

та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України,  2007 р., № 35, 

ст. 484); 

68. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 

30, ст. 340); 

69. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218); 

70. Закон України «Про охоронну діяльність» (Відомості  Верховної  Ради  України,  2013 р.,  № 2, 

ст. 8); 

71. Закон України «Про пестициди  і  агрохімікати»  (Відомості Верховної  Ради  України,  1995 р., 

№ 14, ст. 91); 

72. Закон України «Про зайнятість населення» (Відомості  Верховної Ради  України, 2013 р., № 24, 

ст. 243); 

73. Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 49, ст. 668); 

74. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості 

Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст.405); 

75. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості 

Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст.78); 

76. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., 

№ 29, ст. 377); 

77. Закон України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., 

№ 39, ст. 333); 

78. Закон України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 

р., № 36, ст. 298); 

79. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., 

№ 10, ст. 43); 

80. Закон України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155); 

81. Закон України «Про страховий фонд документації України» (Відомості Верховної Ради України, 

2001 р., № 20, ст.. 101); 

82. Закон України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 31, ст. 241); 

83. Закон України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435); 



84. Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної 

Ради України, 1998р., № 9, ст. 34); 

85. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 

1993 р., № 50, ст. 472); 

86. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної 

Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299); 

87. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» 

(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532). 

 
 

 

Проект 
                                                                               вноситься народним депутатом України                       

                  
                       Шаповаловим Ю. А. 

 
 
 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

принципу рівності всіх платників коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 

 

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

І. Внести зміни до таких законів України: 

 

1. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»  ( Відомості Верховної Ради України, 

2011 р., № 34, ст.343 ): 

1) частину шосту статті 39 викласти у такій редакції: 

 

«6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повертають декларацію про готовність 

об’єкта до експлуатації замовникові, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням установлених 

вимог, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації.  

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю перевіряє наявність факту сплати 

замовником коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Відсутність підтвердження 

замовником факту сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту є підставою 

повернення декларації про готовність об’єкта до експлуатації.  

Підтвердженням сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту є 

відповідна інформація надана органами місцевого самоврядування.»; 

 

2) частину сьому статті 39 викласти у такій редакції: 

 

«7. Орган державного архітектурно-будівельного контролю відмовляє у видачі сертифіката з таких 

підстав:  

1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката; 

2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 

3) невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам 

будівельних норм, державних стандартів і правил. 

4) Відсутність підтвердження замовником факту сплати коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту.  

Відмова у видачі сертифіката надається замовникові у строк, передбачений для його видачі.» 

 

2. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ( 



Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст. 553 ): 

 

1) статтю 18 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту: 

 

«3. При видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно (на новозбудовані та реконструйовані 

об’єкти нерухомого майна) державний реєстратор перевіряє наявність факту сплати коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту.  

Відсутність підтвердження фізичною або юридичною особою факту сплати коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту є підставою відмови у видачі свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно. 

Підтвердженням сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту є 

відповідна інформація надана органами місцевого самоврядування.» 

 

II. Прикінцеві положення  

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

2. Кабінету Міністрів України:  

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх 

нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  

 

 

Голова Верховної Ради  України 

 
 

 

 

 

Шановні читачі! 

 

 

 

 

 


