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Шановні колеги!
Радий можливості віта-

ти Вас на сторінках Вісника 
Будівельної палати України. 

Вступив у свої законні пра-
ва та набирає обертів 2016 рік. 
Які тенденції та перспективи 
нас очікують на будівельному 
ринку України в цьому році?

Коротко зупинюся на тому, 
що відбувається в Україні 
і які заходи вживаються, 
щоб будівельної галузі на-
дати позитивну динаміку. 
Наприкінці 2015 року, а точ-
ніше 10 грудня у Верховній 
Раді України був зареєстро-
ваний законопроект №3610 
«Про внесення змін до Зако-
ну України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» 
(щодо скасування пайової 
участі у розвитку інфраструк-
тури населеного пункту).

Ініціатором розробки цього 
документа виступив Народ-
ний депутат України, заступ-
ник голови Комітету Верхов-
ної Ради України з питань 

будівництва, містобудування 
та житлово-комунального 
хазяйства, віце-президент 
Будівельної палати України 
Петро Павлович Сабашук.

Метою прийняття зазна-
ченого законодавчого акту є 
стабілізація будівельної га-
лузі, забезпечення житлових 
прав громадян України, які 
потребують державної під-
тримки та стимулюванні жит-
лового будівництва в умовах 
економічної кризи. Завданням 
проекту є звільнення забу-
довників від так званої пайо-
вої участі у розвитку інфра-
структури населеного пункту. 

Комітетом Верховної Ради 
України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-ко-
мунального господарства 
на своєму засіданні 27 січня 
2016 року був розглянутий 
проект Закону України «Про 
прибуткові та муніципальні 
будинки» (реєстр. № 3594), 
поданого народними депута-
тами України Бабак А.В., Бе-
резюком О.Р., Мірошніченком 
І.В., Веселовою Н.В., Лаври-
ком О.В., Кіралем С.І., По-
доляк І.І., Скрипником О.О., 
Підлісецьким Л.Т., Сисоєнко 
І.В., Маркевичем Я.В., Дан-
ченком О.І., Семенухою Р.С. 

Основною метою законо-
проекту є запровадження ін-
ститутів прибуткових та муні-
ципальних житлових будинків. 
Наразі в Україні відсутня 
можливість будувати будинки 
та реєструвати їх як єдиний 

об’єкт права власності (сьогод-
ні реєструється окремо кожна 
квартира та нежитлове примі-
щення), а також передавати їх 
в управління як цілісний об’єкт 
нерухомості та використову-
вати багатоквартирні житлові 
будинки виключно для надан-
ня житлових та нежитлових 
приміщень у найм (оренду). 

Фахівці кажуть, що прий-
няття проекту закону «Про 
прибуткові та муніципальні 
будинки» вплине на критич-
ну ситуацію на ринку оренди 
житла в Україні. По-перше, 
дасть змогу фізичним та юри-
дичним особам використо-
вувати прибуткові житлові 
будинки для укладення до-
говорів найму (оренди), що 
призведе до більшої конку-
ренції на ринку житла та за-
доволенні потреб у житлі гро-
мадян. По-друге, дозволить 
органам місцевого самовря-
дування будувати житлові 
будинки для соціально-не-
захищених груп населення.

Щоб надати позитивний 
імпульс будівельної галузі 
Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального го-
сподарств України розробляє 
законопроект про обов’язко-
ве страхування об’єктів будів-
ництва. Упевнений, що для 
того, щоб у цьому законопро-
екті були враховані і інтереси 
забудовників, до цієї роботи 
повинна підключитися і Бу-
дівельна палата України. 

СТОРІНКА 
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОЗИТИВНУ ДИНАМІКУ 

РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
ЗМОЖЕМО ТІЛЬКИ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
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Ви знаєте, що я напи-
сав листа на ім’я Прем’єр-
міністра України Яценюка 
Арсенія Петровича, в яко-
му від імені компаній-членів 
Будівельної палати України 
просив Уряд підтримати від-
новлення дії Державної про-
грами забезпечення молоді 
житлом, що затверджена по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 24 жовтня 2012 
року № 967 та Державної ці-
льової соціально-економіч-
ної програми будівництва 
(придбання) доступного жит-
ла на 2010-2017 роки, за-
тверджена постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11 
листопада 2009 р. №1249. 

На жаль, у відповіді на цей 
лист, який за дорученням Ка-
бінету Міністрів України підго-
тувало Міністерство фінансів 
не міститься особливого оп-
тимізму. Зокрема, там йдеться 
про те, що питання виділення 
у 2016 році коштів для надан-
ня пільгового довгострокового 
державного кредиту молодим 
сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) і придбання 
житла та надання державної 
підтримки для будівництва 
(придбання) доступного жит-
ла може бути розглянуто в 
установленому порядку під 
час доопрцювання показників 
проекту Державного бюджету 
України на 2016 рік виходячи 
з реальних фінансових мож-
ливостей і пріоритетних на-

прямів спрямування бюджет-
них коштів. 

Сьогодні ми бачимо, що 
закладене фінансування до 
державного бюджету на 2016 
рік на реалізацію різного роду 
будівельних програм не змо-
же повною мірою активізува-
ти будівельну галузь. 

Нагадаю, що в держбюд-
жеті на 2016 рік: на реалізацію 
державних програм доступ-
ного житла щодо здешевлен-
ня вартості іпотечних кредитів 
та часткової компенсації від-
сотків за кредитами на житло 
для молодих громадян перед-
бачено всього 142,5 млн. грн. 

Потребує свого рішення і 
така важлива соціальна за-
дача, як будівництво житла 
для особового складу наших 
силових відомств. За даними 
Міністерства оборони Украї-
ни, на сьогоднішній день у 
черзі на отримання житла 
стоїть близько 41 тисяча вій-
ськовослужбовців… 

Що можна сказати про цю 
проблему? В 2015 році на жит-
ло для силовиків Уряд пропо-
нував виділити 1,63 млрд. грн. 
В прийнятому держбюджеті 
на 2016 рік ця цифра скороче-
на до 1,18 млрд. грн.

Чи можна говорити про 
те, що з урахуванням цих 
показників, будівельну га-
лузь удасться перезапусти-
ти і забезпечити позитивну 
динаміку розвитку всього бу-
дівельного комплексу Украї-
ни?

Це дуже важливе питання і 
я звертаюся до керівників усіх 
компаній-членів Будівельної 
палати України висловитися 
по ньому і надати в Секре-
таріат Палати свої пропозиції. 

Пошуку відповідей на це, 
прямо скажу непросте питан-
ня, буде присвячений і брифінг 
на тему: «Стимулювання ін-
вестицій в будівельну галузь 
та основні принципи роботи 
на ринку житлового будів-
ництва в період економічної 
нестабільності», який органі-
зовує і проводить Будівельна 
палата України 23 березня 
2016 року в рамках головного 
будівельного форуму - Між-
народної будівельної вистав-
ки «InterBuildExpo – 2016» за 
підтримки партнера-члена 
Будівельної палати України 
ТОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок». 

Світова практика по-
казує, що якщо падіння тем-
пів виробництва в будь-якій 
галузі спостерігається про-
тягом шести місяців, то мож-
на говорити про рецесію. Не 
відкрию секрету, якщо скажу, 
що будівельна галузь Украї-
ни перебуває саме в цьому 
стані і ми сьогодні просто 
зобов’язані виробити стра-
тегію діяльності Будівельної 
палати України. Визначити-
ся, що необхідно робити і 
в якому напрямку рухатися 
нам, щоб будівельний ком-
плекс знову став локомоти-
вом української економіки.
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ПРОФЕСІЙНА ЕЛІТА 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛОМОНТАЖ»: 
МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Международные аэропор-
ты «Донецк», «Львов», «Бо-
рисполь», «Одесса»,  Нико-
польский завод ферросплавов, 
«Днепросталь» – это дале-
ко не полный  перечень объ-
ектов, для которых специ-
алисты группы компаний 
«Металломонтаж» провели 
работы  по производству и 
монтажу металлоконструк-
ций и нестандартного обору-
дования. Более 23 лет пред-
приятие успешно работает 
на строительном рынке, пре-
доставляя широкий спектр 
услуг – от изготовления 
строительных конструкций 
до консалтинга и разработки 
программного обеспечения.

250–350 тонн в месяц стро-
ительных металлоконструкций 
и 70–100 тонн нестандартно-
го оборудования, разработ-
ка 3-х сертифицированных 
программных продуктов, по-
свещенных строительству, 
консалтинговые услуги для 

крупнейших компаний Укра-
ины. Если спросить у руково-
дителей предприятия – гене-
рального директора  «Завода  
Металломонтаж» Александра 
Величко и директора ЧП «Ме-
талломонтаж» Марины Величко 
– что способствует достижению 
такой производственной мощно-
сти и успешному развитию, они, 
среди прочего, сделают ударе-
ние на своей многопрофильно-
сти. Если спросить о компании 
у партнеров, то они наряду с 
высочайшим качеством матери-
алов и услуг поставят ее надеж-
ность. То есть качество, мно-
гопрофильность и надежность 
– это и есть составляющие 
успеха «Металломонтажа». 

М н о г о п р о ф и л ь н о с т ь 
компании подразумевает:

• подряд на крупней-
ших объектах Украины;

• консалтинговые ра-
боты, связанные с провер-
кой проектно-сметной до-
кументации крупнейших 

украинских промышленных 
и строительных холдингов;
• разработку методиче-
ской литературы по вопросам 
ценообразования в
строительстве;

• проведение практи-
ческих семинаров по акту-
альным вопросам состав-
ления и проверки сметной 
документации на строи-
тельно-монтажные и проек-
тно-изыскательские работы; 

• п р о ф е с с и о н а л ь -
ное обучение автома-
тизированному расчету 
сметной документации;

• разработку программ-
ных комплексов «Смета 
ХХI», «Проект ХХI», «Библи-
отека XXI» – надежных ин-
струментов, позволяющих 
автоматизировать формиро-
вание сметной документации.

Картина деятельности ком-
пании была бы неполной без 
такого пункта, как сотрудниче-
ство со Строительной палатой 
Украины, в частности в вопро-
сах разработки сметных норм 
и нормативных документов. 
«Металломонтаж» – член Па-
латы с момента ее организа-
ции, что еще раз подтверждает 
высокие стандарты и про-
фессионализм предприятия.  

Монтаж металлоконструкций 
в международном аэропорту  «Борисполь»
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Компанія ТОВ «Нано Груп 
Україна» спільно з Будівельною 
палатою України розпочали 
роботу із запуску першого в 
Україні інтернет-майданчика 
«Селектор», на якому ви змо-
жете запропонувати свій товар, 
послугу, або придбати їх на 
найвигідніших умовах, працю-
ючи з колом надійних компаній.

В першу чергу, новий ін-
струмент буде розрахований 
на підтримку членів Будівель-
ної плати, як спосіб захистити 
їх діяльність від отримання 
неякісного сервісу, за раху-
нок того, що в режимі он-лайн 
буде можливість виставити 
свої потреби в товарах або 
послугах, устаткуванні, бачи-
ти чим займаються компанії, 
які товари і послуги надають, і 
виключення посередників між 
членами Будівельної палати.

За останні два роки си-
туація в корені змінилася. У 
зв’язку з фінансовою кризою 
об’єми будівництва скороти-
лися, як наслідок, впав і по-
пит на будматеріали. Пошуки 
постачальників і споживачів, 
організація постачань стали 
як для виробників, так і для 
споживачів одними з най-
більш важливих питань. Ор-

ганізація інтер-
нет-майданчика 
«Селектор» є ак-
туальною. У сьо-
годнішніх умо-
вах перевагою 
біржових торгів 
для споживачів 
стає можливість 
оптимізувати ви-
трати на органі-
зацію закупівель.

«Ми вважає-
мо цей проект 
дуже перспек-
тивним, - від-

мічає Виконавчий директор 
Будівельної палати Ковтун 
Р.В - торги дозволяють дійс-
но заощадити на маркетин-
гу і організації продажів».

Основна перевага біржо-
вих торгів в тому, що вони 
забезпечують прозорість і 
об’єктивність закупівель. 
Враховуючи наслідки кризи, 
це дуже актуально. Поку-
пець має можливість купува-
ти продукцію за справедли-
вою ціною і має можливість 
у будь-який момент часу оці-
нити її якість і параметри. У 
складі кожного підприємства 
є свої служби постачання, 
матеріально-технічного за-
безпечення, маркетинг, ос-
новне завдання яких - здійс-
нення закупівель і продажів 
за найбільш вигідною ціною.

Якщо компанія бере 
участь в « Селекторі» - на-
вантаження на профільні 
відділи, тобто і витрати на 
них скорочуються. Майдан-
чик дає можливість макси-
мально зблизити інтереси 
виробників і постачальників 
котрі входять до Будівельної 
палати, вирішити питання за-
купівлі матеріалів з взаємною 

користю і спростити взає-
модію покупця і продавця. 

Крім того, усім учасни-
кам будівельного ринку відо-
ме поняття «відкат». Так от, 
при роботі на біржі про нього 
можна забути. Для будь-яко-
го виробника дуже важливо 
звести до мінімуму незаконні 
маніпуляції на підприємстві. 
Для будівельників же, органі-
зація закупівель сучасними 
методами дозволяє прораху-
вати і спланувати витрати і 
усю економіку того або іншого 
об’єкту максимально точно.

Ще одно перевага «Се-
лектора» - це надійність 
операцій, що проводяться. 
Усі виробники, що торгують, 
пройдуть акредитацію і отри-
мають електронно-цифрові 
підписи. За рахунок цього 
можливість появи «фірм-од-
ноденок» зводиться до міні-
муму. Біржа - це інновацій-
ний механізм, який необхідно 
розвивати. «Селектор» - це 
не просто біржа, це ефектив-
ний інструмент для бізнесу, 
на якому можна купити, про-
дати, упізнати рейтинг ком-
паній і поспілкуватися на різні 
теми для обміну досвідом.

У березні, на будівель-
ній виставці «InterBuildExpo 
2016» онлайн майданчик 
«Селектор» буде презентова-
ний і почне свою повноцінну 
роботу.

З повагою, 
колектив компанії 

«Селектор»

КОМПАНІЯ ТОВ «НАНО ГРУП УКРАЇНА» СПІЛЬНО 
З БУДІВЕЛЬНОЮ ПАЛАТОЮ УКРАЇНИ РОЗПОЧАЛИ РОБОТУ 

ПО ЗАПУСКУ ПЕРШОГО В УКРАЇНІ 
ІНТЕРНЕТ-МАЙДАНЧИКА «СЕЛЕКТОР»
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Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України пра-
цює над питанням щодо 
зміни підходів до розрахун-
ку рекомендованого рівня 
заробітної плати при визна-
ченні вартості будівництва, 

що здійснюється за раху-
нок державних коштів, у 
тому числі його визначен-
ня у регіональному розрізі.

Мінрегіон листом від 28 
грудня 2015 року  № 7/15-
15193 повідомив  обласні 
та Київську міську держав-
ні адміністрації, центральні 

органи виконавчої влади та 
будівельні організації  про 
рекомендований рівень за-
робітної плати при визначен-
ні вартості будівництва, що 
здійснюється за рахунок бюд-
жетних коштів, державних і 
комунальних підприємств, 
установ та організацій, 
а також кредитів, нада-
них під державні гарантії.

При підготовці вказаних 
рекомендацій не було врахо-
вано змін до окремих поло-
жень законодавчих актів, що 
набрали чинності з 1 січня 
2016 року. Серед іншого За-
коном України від 24.12.2015 
р. № 909-VIII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодав-
чих актів України щодо за-
безпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 
2016 році» внесено зміни до 
Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування», 
якими з 1 січня 2016 року 
запроваджено новий ме-
ханізм нарахування та нові 
ставки єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування.

Виходячи з викладено-
го, лист Мінрегіону вважати 
таким, що втратив чинність.

Джерело: Мінрегіон

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ
МІНРЕГІОН ОПРАЦЬОВУЄ ПИТАННЯ ЩОДО ЗМІНИ ПІДХОДІВ 
ДО РОЗРАХУНКУ РЕКОМЕНДОВАНОГО РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

27 січня 2016 року  від-
булося засідання Комі-
тету Верховної Ради 
України з питань бу-
дівництва, містобуду-
вання і житлово-кому-
нального господарства
Були розглянуті питання:

1. Проект Закону про 
прибуткові та муніци-
пальні будинки (реєстр. 
№ 3594 від 08.12.2015 
року, внесений народни-
ми депутатами України 
Бабак А.В., Березюком 
О.Р., Мірошніченком І.В. 
та ін.) - Бабак А.В., Шинь-
кович А.В. (Старовой-
тов С.І., Бєльдєй М.В.); 

2. Проект Закону про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів Украї-
ни (щодо уточнення сфери 
застосування та удоско-

налення окремих поло-
жень передачі гуртожитків 
у власність територіаль-
них громад і забезпечення 
реалізації житлових прав 
законними мешканцями 
гуртожитків) (реєстр. № 
1076 від 17.07.2015 року, 
ІІ читання) - Шинькович 
А.В. (Коваленко В.Л.); 

3. Проект Закону про 
внесення змін до Закону 
України «Про забезпечен-
ня реалізації житлових 
прав мешканців гуртожит-
ків» (щодо розширення 
сфери дії Закону) (реєстр. 
№ 3170 від 22.09.2015 
року, внесений народним 
депутатом України Па-
расюком В.З.) - Шинько-
вич А.В. (Коваленко В.Л.); 

4. Проект Закону про 
внесення змін до Закону 

України «Про забезпечен-
ня реалізації житлових 
прав мешканців гурто-
житків» (щодо Державної 
спеціальної служби транс-
порту) (реєстр. № 3485 
від 16.11.2015 року, вне-
сений Кабінетом Міністрів 
України) - Шинькович 
А.В. (Коваленко В.Л.); 

5. Проект Закону про 
доповнення статті 1 Зако-
ну України «Про Загально-
державну цільову програ-
му передачі гуртожитків у 
власність територіальних 
громад на 2012 - 2015 
роки» (реєстр. № 3743 від 
30.12.2015 року, внесений 
народними депутатами 
Шиньковичем А.В., Мар-
ченком О.О.) - Шинько-
вич А.В. (Коваленко В.Л.); 

6. Інформація про 
«круглий стіл» з питань 
дерегуляції ведення біз-
несу в будівництві - Ан-
дрієвський Д.Й. (Михай-
ленко Г.В., Казімірова І.І.); 

7. Різне. Про План 
роботи Комітету на 
лютий-липень 2016 
року - Скуратовський 
С.І. (Манцевич Ю.М.).

Джерело: 
Комітет з питань будівництва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства



Наприкінці 2015 року, а 
точніше 10 грудня у Вер-
ховній Раді України був за-
реєстрований законопро-
ект №3610 «Про внесення 
змін до Закону України« Про 
регулювання містобудів-
ної діяльності»(щодо ска-
сування пайової участі у 
розвитку інфраструкту-
ри населеного пункту).

Ініціатором розробки цього 
документа виступив Народ-
ний депутат України, заступ-
ник голови Комітету Верхов-
ної Ради України з питань 
будівництва, містобудування 
та житлово-комунального го-
сподарства, віце-президент 
Будівельної палати України 
Петро Павлович Сабашук.

У пояснювальній запис-
ці розробники обґрунтува-
ли необхідність прийняття 

законопроекту.
Зокрема, статтею 40 За-

кону України «Про регулю-
вання містобудівної діяль-
ності» передбачено, що 
замовник, який має намір 
забудови земельної ділянки 
у відповідному населеному 
пункті, зобов’язаний взяти 
участь у створенні і розвит-
ку інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструкту-
ри населеного пункту, крім 
випадків, передбачених ча-
стиною четвертою цієї статті.

Пайова участь у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту полягає в перерахуван-
ні замовником до прийняття 
об’єкта будівництва в експлу-
атацію до відповідного міс-
цевого бюджету коштів для 
створення і розвитку зазна-
ченої інфраструктури. Засо-

би пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту сплачуються в повно-
му обсязі до прийняття об’єк-
та будівництва в експлуата-
цію єдиним платежем або 
частинами за графіком, який 
визначається договором.

У той же час, всі забудов-
ники окрім перерахування 
пайової участі у відповід-
ності з технічними умовами 
на свої кошти відновлюють 
застарілі інженерні мережі 
населених пунктів, будують 
нові гілки мереж за межами 
своїх ділянок. Крім того, рі-
шення місцевих рад містять 
вимоги для забудовників по 
будівництву дитячих садків, 
медичних амбулаторій, ма-
газинів та інших об’єктів со-
ціальної інфраструктури. Це 
- реальні дії інвесторів-за-
будовників, а звільнення 
забудовника в індивідуаль-
ному порядку органами міс-
цевого самоврядування від 
сплати пайової участі нерід-
ко має корупційну складову.

Саме тому законопроектом 
пропонується внести зміни до 
Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» 
для того, щоб скасувати поняття 
пайової участі у розвитку інфра-
структури населеного пункту, а 
спрямувати кошти на будівни-
цтво об’єктів соціального призна-
чення, соціального житла і роз-
робку містобудівної документації.

Метою прийняття зазна-
ченого законодавчого акту є 
стабілізація будівельної галузі, 
забезпечення житлових прав гро-
мадян України, які потребують 
державної підтримки та стимулю-
ванні житлового будівництва в 
умовах економічної кризи. 

Будівельна палата України
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ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ №3610 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
ДОЗВОЛИТЬ ПОЛІПШИТИ СИТУАЦІЮ В БУДІВНИЦТВІ

Сабашук Петро Павлович, 
Народний депутат України, заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань будівництва, 
містобудування та житлово-комунального господарства, 

віце-президент Будівельної палати України 
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Завданням проекту є 
звільнення забудовників від 
так званої пайової участі 
у розвитку інфраструк-
тури населеного пункту.

Крім того, з статтею 10 
Податкового Кодексу Украї-
ни передбачені місцеві по-
датки (податок на майно 
та єдиний податок) і збори 
(збір за місця для паркуван-
ня транспортних засобів та 
туристичний збір). Місцеві 
ради обов’язково установ-
люють єдиний податок та 
податок на майно (в частині 
транспортного податку та 
плати за землю), вирішують 
питання щодо встановлен-
ня податку на майно (у ча-
стині податку на нерухоме 
майно, відмінне від земель-
ної ділянки) та встанов-
лення збору за місця для 
паркування транспортних 
засобів, туристичного збору.

Установлення місцевих 
податків та зборів, не пе-
редбачених Податковим 
Кодексом, забороняється. 
Так звана пайова участь не 
є ані місцевим податком, 
ані місцевим збором. Тому 
пропонується скасувати її, 
як непрямий податок, забо-
ронений законодавством.

Прийняття Закону до-

зволить покращити ситу-
ацію зі станом будівни-
цтва, зокрема житла та 
промислових об’єктів, у 
період економічної кризи, 
знизить необґрунтоване 
фінансове навантаження 
на забудовників, зменшить 
собівартість будівництва 
житла, надасть можливість 
стабілізувати економічну си-
туацію у будівельній галузі.

Будівельна палата 
України спільно з профіль-
ним Комітетом Верховної 
Ради України проводить 
активну роботу у вдоско-
наленні проектно-будівель-
ної діяльності в Україні. 

Для вирішення цього 
завдання професійне об’єд-
нання будівельників, бере 
участь в роботі Комітету 
Верховної Ради України з 
питань будівництва, місто-
будування і житлово-ко-
мунального господарства 
та у засіданнях робочих 
груп профільного Коміте-
ту Верховної Ради України. 

Представники Будівель-
ної палати України ввійш-
ли у робочу групу профіль-
ного комітету Верховної 
Ради України по розробці 
«Державної програми до-
ступного житла», яку очо-

лює Народний депутат 
України, заступник Голови 
Комітету Верховної Ради з 
питань будівництва, місто-
будування і житлово-ко-
мунального господарства 
України, віце-президент Бу-
дівельної палати України 
Петро Павлович Сабашук. 

В даний час триває  ро-
бота щодо вдосконалення 
існуючої нормативно-зако-
нодавчої бази, яка регулює 
арх і тек т урно -буд івель -
ну діяльність в Україні. 

Голова Комітету бу-
дівельної палати України з 
питань розвитку проектів 
низько бюджетного жит-
ла  для переселенців та 
учасників АТО Станіслав 
Михайлович Мартинюк 
звертається до всіх членів 
Будівельної палати приєд-
натися та взяти участь у цій 
роботі і подати в Комітет 
Будівельної палати України 
з питань розвитку проектів 
низько бюджетного житла 
для переселенців та учас-
ників АТО свої пропозиції, 
спрямовані на вдосконален-
ня існуючих нормативних і 
законодавчих актів, що ре-
гламентують діяльність бу-
дівельного комплексу України.

Ми знаємо, що заважає 
розвитку будівельної галузі 
і ми повинні усунути всі іс-
нуючі перешкоди і створи-
ти умови, які дозволять бу-
дівельному комплексу знову 
зайняти гідне місце в загаль-
ній структурі економічного 
розвитку нашої держави.

Свої пропозиції направ-
ляйте в Секретаріат Бу-
дівельної палати України: 
e-mail:budpalata@ukr.net, 
тел.:+38(044)360-40-91, 
+38 (044)577-39-47

Джерело: Будпалата
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Президент Будівельної па-
лати України, Герой України 
Петро Степанович Шилюк 
включений до складу робочої 
групи щодо запровадження За-
кону України «Про комплекс-
ну реконструкцію кварталів 
(мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду». Робоча 
група створена на  виконан-
ня доручення Київської місь-
кої державної адміністрації 
від 23.09.2015 р. №19194/9

Нагадаємо, що в грудні 
2006 року Верховною Радою 
України був прийнятий Закон 
«Про комплексну реконструк-
цію кварталів (мікрорайонів)», 
згідно якому застарілий жит-
ловий фонд - сукупність об’єк-
тів житла до п’яти поверхів, 
крім садибної  забудови,  які  
за  технічним станом не від-
повідають  сучасним  нор-
мативним  вимогам щодо 
безпечного і комфортного 
проживання, граничний строк 
експлуатації яких збіг або 
знос основних  конструкцій-
них  елементів яких стано-
вить не менше 60 відсотків. 

У цьому ж Законі була 
визначена Державна політи-
ка у сфері комплексної ре-
конструкції кварталів (мікро-

районів) із заміною 
застарілого жит-
лового фонду яка 
базується на засадах: 

- сприяння реалі-
зації права громадян 
України на житло; 

- проведення ком-
плексної  реконструкції  
та  забудови територій 
кварталів (мікрорай-

онів) відповідно до містобу-
дівної документації, проектів 
забудови території, проект-
ної документації на будівни-
цтво окремих об’єктів у цих 
кварталах (мікрорайонах); 

- об’єднання коштів інве-
сторів-забудовників та органів 
місцевого  самоврядування  
для здійснення  інженерної під-
готовки, спорудження  об’єктів  
соціальної  сфери, інженер-
но-транспортної  інфраструк-
тури, проведення благоустрою 
та озеленення прилеглих при-
будинкових  територій, а в 
разі  необхідності - знесення 
застарілого житлового фонду; 

- визначення на конкурсних 
засадах інвестора-забудов-
ника комплексної реконструк-
ції кварталу (мікрорайону); 

- гарантії та забезпечення 
захисту майнових  прав  гро-
мадян  на жилі та нежилі примі-
щення, які реконструюються; 

- визначення майнових  
прав на збудовані,  реконструй-
овані жилі та  нежилі  примі-
щення  на  засадах  цивіль-
но-правового  договору, типова 
форма якого затверджується 
Кабінетом Міністрів України; 

- раціонального викори-
стання територій кварталів 
(мікрорайонів) відповідно до 
встановлених норм і правил; 

- розміщення об’єктів бу-
дівництва  в  кварталах  (мі-
крорайонах) застарілої 
забудови на територіях,  
визначених на підставі про-
екту забудови  території  та  
проекту   плану   земель-
но-господарського устрою; 

- координації органом  міс-
цевого  самоврядування  дій  
з питань реконструкції, аміни 
житлового  фонду  та  розро-
блення  програми (інвести-
ційної,   організаційної,   тех-
нічної   тощо),  визначення  
зобов’язань,  відповідаль-
ності  за   їх   невиконан-
ня   учасниками реконструк-
ції, заміни житлового фонду; 

- забезпечення га-
рантій  речових прав на 
нерухоме майно під час 
комплексної реконструкції  
кварталів  (мікрорайонів)  за-
старілого житлового фонду; 

забезпечення дотриман-
ня  вимог  щодо  створення  
для  осіб  з обмеженими фі-
зичними  можливостями  та  
інших  маломобільних  груп 
населення  умов для їх без-
бар’єрного доступу до всіх 
реконструйованих або зано-
во збудованих,  включаючи  
стартові  жилі будинки,  об’єк-
тів  жилого та громадсько-
го призначення і територій 
кварталів (мікрорайонів).

Джерело: Будпалата 

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ ШИЛЮК 

ВКЛЮЧЕНИЙ ДО СКЛАДУ РОБОЧОЇ ГРУПИ

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ВІТАЄ!
Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України 
№ 42-р від 27 січня 2016 р. 

Шкуро Максим Юрійович призначений 
заступником Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України.

Президент Будівельної палати України, 
Герой України Петро Степанович Шилюк 
від імені колективів - об’єднаних Будівель-
ною палатою України  і себе особисто вітає 

Шкура Максима Юрійовича з призначенням на посаду заступника Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 
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21 січня 2015 року відбу-
лося громадське обговорен-
ня результатів виконання 
державної регуляторної 
політики та дерегуляції у 
сфері господарської діяль-
ності. 

Будівельну палату України 
на цьому заході представляв 
Виконавчий директор Палати 
Руслан Ковтун.

Учасники обговорили: 
- стан упровадження 

регуляторного законодав-
ства органами влади;

- результати реформу-
вання дозвільної та ліцен-
зійної систем;

- проблеми оптиміза-
ції контрольно-наглядової 
сфери;

- темпи дерегуляції в 
окремих галузях господар-
ської діяльності.

На заході був представле-
ний також і річний аналітич-
ний звіт про діяльність Дер-
жавної регуляторної служби 
України за 2015 рік. У звіті 

проаналізовано норматив-
но-правові акти органів вла-
ди всіх рівнів на відповід-
ність принципам державної 
регуляторної політики, та-
ких як: доцільність, ефек-
тивність, адекватність, вра-
хування громадської думки, 
збалансованість, перед-
бачуваність та прозорість.

2015 рік відзначився ак-
тивним реформуванням, 
зокрема, у сфері регуля-
торної політики, що, без-
умовно, призводило до 
появи нових регулювань, 
які непередбачені законо-
давством та планами, що 
є ознакою реформ. У 40% 
випадків серед регулятор-
них органів центрально-
го рівня та у 19% випадків 
серед облдержадміністра-
цій регуляторні акти, які 
подавались на погоджен-
ня до ДРС не були перед-
бачені планами. Завдання 
влади - знайти баланс між 
прискореним реформуван-

ням та передбачуваністю 
політики, що є вкрай важ-
ливим для бізнесу, для пла-
нування його діяльності.

«2016 - має стати ро-
ком повноцінного впро-
вадження європейсько-
го способу прийняття 
державних рішень. Вони 
повинні прийматись на 
підставі зрозумілих для 
суспільства розрахунків, 
бути економічно обґрун-
тованими та доцільними. 
Саме це - шлях побудови 
довіри бізнесу та суспіль-
ства до влади»,- зазначила 
Голова ДРС Ксенія Ляпіна.

На Громадське обгово-
рення були запрошені ліде-
ри громадських об’єднань 
підприємців та бізнесу з 
усіх регіонів, міжнарод-
ні та вітчизняні партнери,  
представники науково-екс-
пертного середовища, ор-
ганів державної влади, на-
родні депутати України. 

Захід був організова-
ний Державною регулятор-
ною службою України та 
Громадською радою при 
ДРС за підтримки Програ-
ми Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID) 
«Лідерство в економіч-
ному врядуванні (ЛЕВ)».

Джерело: 
Державна регуляторна 

служба  України та Будпалата

БУДІВЕЛЬНА  ПАЛАТА  УКРАЇНИ 
ВЗЯЛА  УЧАСТЬ  У  ГРОМАДСЬКОМУ  ОБГОВОРЕННІ 

РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА  ДЕРЕГУЛЯЦІЇ  У  СФЕРІ  ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ



Під головуванням заступ-
ника Міністра оборони Украї-
ни генерал-лейтенанта 
Павловського Ігоря Валенти-
новича 25 січня 2016 року прой-
шло засідання міжвідомчої ро-
бочої групи при Міністерстві 
оборони України щодо рефор-
мування системи забезпечен-
ня житлом військовослужбов-
ців Збройних Сил України. 

Будівельну палату України 
на цьому заході представляв 
Виконавчий директор Палати 
Руслан  Ковтун. 

У ході засідання був розгля-
нутий проект Концепції рефор-
мування забезпечення житлом 
військовослужбовців Збройних 
Сил України та членів їх сімей. 
Головна мета цього документа 
є визначення напрямів, строків 
та механізмів створення нової 
ефективної та сучасної систе-
ми забезпечення житлом вій-
ськовослужбовців та членів їх 
сімей шляхом запровадження 
ефективних механізмів реалі-
зації Державою прав війсь-
ковослужбовців на належні 
соціально-побутові умови. 

Комітет Будівельної пала-
ти України з питань розвитку 
проектів низько бюджетного 
житла  для переселенців та 
учасників АТО, який очолює 
Мартинюк Станіслав Михайло-

вич активно бере 
участь у розробці 
пропозицій щодо 
реформуванням 
забезпечення жит-
лом військовослуж-
бовців. Зокрема, в 
проект Концепції, 
Комітет Будівель-
ної палати України 
вніс свої пропозиції 
до проекту Концеп-

ції, які стосуються розробки: 
• реєстру будівельних май-

данчиків по всій території 
України з обстеженням їх клі-
матичних та інженерно-ге-
ологічних умов будівництва, 
наявності бази будіндустрії, 
системи комунікацій та логи-
стики;

• реєстру обєктів незавер-
шенного будівництва та неек-
сплуатуємих будівель та спо-
руд, які є в наявності на балансі 
МОУ (вони мають конкретний 
виділений майданчик, інженер-
ні мережі,спрощену процедуру 
введення в експлуатацію) та 
експертні оцінки їх придат-
ності до реконструкції під жит-
ло; 

• єдиної бази квартирного 
обліку військовослужбовців та 
членів їх сімей у Збройних Си-
лах України; 

• банка типових проектів 
для усіх категорій військово-
службовців та їх сімей, в тому 
числі розробка єдиних стан-
дартів та типових проектів 
штатно-посадового службо-
вого житла, визначення об’єк-
тів Збройних Сил України які 
можуть бути реконструйовані 
для цієї мети в найкоротші 
терміни; 

• проектів забудови інфра-

структури військових місте-
чок. 

А також проведення конкур-
су проектів, де критерієм оцінки 
рекомендованих до зведення/
реконструкції проектів будинків 
слід вважати показники вартості 
зведення/реконструкції  житла 
на 1 м кв корисної площі( грн/м2) 
та показники вартості експлуа-
тації побудованих будівель на 1 
м кв корисної площі (грн/м2). 

При цьому Комітет Бу-
дівельної палати України вва-
жає, що проведення конкур-
су та визначення підрядних 
організацій (забудовників)  для 
кожного регіону повинні від-
повідати наступним вимогам: 

- існують на будівельно-
му ринку України не менше 10 
років;

- мають в своєму складі під-
приємства будіндустрії;

- мають необхідну базу буд-
механізації; 

- згідні відповідати своїм 
майном за якість виконаних 
робіт, терміни виконання та 
головне за цільове використан-
ня бюджетних коштів. 

Нагадаємо, що взаємодія 
Будівельної палати України з 
Міністерством оборони Украї-
ни будується на основі Мемо-
рандуму про співпрацю, який 
був підписаний 24 вересня 2015 
року. Від оборонного відомства 
Меморандум підписав Міністр 
оборони України, на той час - ге-
нерал-полковник, а зараз гене-
рал армії Степан Тимофійович 
Полторак, а від будівель-
ників свій підпис поставив 
президент Будівельної па-
лати України, Герой України 
Петро Степанович Шилюк. 

Джерело: Будпалата
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯІ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

27 січня 2016 року відбу-
лося засідання Комітету 
Верховної Ради України з 
питань будівництва, місто-
будуванняі житлово-кому-
нального господарства. 

Будівельну палату Украї-
ни на цьому заході пред-
ставляв Виконавчий дирек-
тор Палати Руслан Ковтун. 

У ході засідання про-
фільного Комітету був роз-
глянутий проект Закону 
України «Про прибуткові 
та муніципальні будинки» 
(реєстр. № 3594), подано-
го народними депутатами 
України Бабак А.В., Бере-
зюком О.Р., Мірошніченком 
І.В., Веселовою Н.В., Лаври-
ком О.В., Кіралем С.І., По-
доляк І.І., Скрипником О.О., 
Підлісецьким Л.Т., Сисоєнко 
І.В., Маркевичем Я.В., Дан-
ченком О.І., Семенухою Р.С. 

Основною метою зако-
нопроекту є запровадження 
інститутів прибуткових та 
муніципальних житлових бу-
динків. Наразі в Україні від-
сутня можливість будувати 
будинки та реєструвати їх як 
єдиний об’єкт права влас-
ності (сьогодні реєструється 
окремо кожна квартира та 
нежитлове приміщення), а 
також передавати їх в управ-
ління як цілісний об’єкт неру-

хомості та використовувати 
багатоквартирні житлові бу-
динки виключно для надан-
ня житлових та нежитлових 
приміщень у найм (оренду). 

Вказаний проект закону 
визначає статус прибуткових 
та муніципальних будинків, 
як об’єктів права власності, 
регулює правовідносини, 
що виникають у зв’язку з їх 
створенням, використанням, 
управлінням та утриманням.

Прийняття проекту зако-
ну Про прибуткові та муні-
ципальні будинки вплине на 
критичну ситуацію на рин-
ку оренди житла в Україні. 

По-перше, дасть змогу фі-
зичним та юридичним осо-
бам використовувати при-
буткові житлові будинки для 
укладення договорів най-
му (оренди), що призведе 
до більшої конкуренції на 
ринку житла та задоволен-
ні потреб у житлі громадян. 
По-друге, дозволить ор-
ганам місцевого самовря-
дування будувати житлові 
будинки для соціально-не-
захищених груп населення.

Джерело: 
Комітет Верховної Ради України 

з питань будівництва, 
містобудування і житлово-

комунального господарства та 
Будпалата 

Чудова будова по вулиці Прорізна, 39/24 в Києві -
колишній прибутковий будинок Сироткіна
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Інженерний центр, в 
складі Будівельної па-
лати України, створений 
для вирішення завдань 
управління і контролю бу-
дівництва планованих і 
споруджуваних об’єктів, 
представляючи і вико-
нуючи основні завдан-
ня служби Замовника.

У своїй діяльності 
Інженерний центр ке-
рується основними за-
конами України:

- «Про основи містобу-
дування»,

- «Про регулювання 
містобудівної ДІЯЛЬ-
НОСТІ»,

- «Про відповідальність 
за правопорушення у 
сфері містобудівної діяль-
ності» і іншими норматив-
но-правовими актами, що 
гарантує забезпечення і 
суворе дотримання закон-
ності в будівництві і тим 
самим забезпечує надій-

ність, довговічність, енер-
гоефективність будівель і 
захист навколишнього се-
редовища.

Основні завдання «Ін-
женерного Центру БПУ»: 
Технічний нагляд за бу-
дівництвом об’єктів 
архітектури, що має 
на увазі контроль за 
дотриманням проект-
них рішень та вимог 
державних стандартів, 
будівельних норм і пра-
вил, а також контроль 
за якістю виконуваних 
робіт та їх обсягів під 
час будівництва, а саме:

- фінансово-технічний 
аудит будівельних об’єк-
тів, включаючи експерти-
зу будівельних об’єктів; 

- фінансово-технічний 
аудит проектів, що пода-
ються Будівельній палаті 
України, для їх подальшо-
го впровадження в практи-
ку будівництва; 

- Управління будівни-
цтвом - від формування 
концепції будівництва до 
його введення в експлуа-
тацію, в тому числі надан-
ня інжинірингових послуг з 
будівництва (інженерного і 
технічного характеру).

Штат «Інженерного 
центру» укомплектова-
ний сертифікованими 
фахівцями з великим до-
свідом в будівництві У 
тому числі - експерти, 
проектувальники, фахів-
ці з технічного нагляду.

У разі необхідності, для 
консультацій і висновків 
спеціального характеру, 
можуть залучатися висо-
кокваліфіковані фахівці і 
спеціалізовані організації.

Створення Інженерного 
центру при БПУ направле-
но на підвищення якості 
всього циклу будівництва 
від проектування будівель 
і споруд до їх введення в 
експлуатацію.

ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР БПУ


