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Стаття 1. Загальні положення  

1.1. Цей Статут визначає порядок створення та діяльності БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ 

УКРАЇНИ (далі - Палата), а також принципи її взаємовідносин з державою.  

1.2. Палата є недержавною неприбутковою професійною самоврядною організацією, 

яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та 

громадян України. 

1.3. Палата створена за рішенням Установчих зборів засновників Палати від 19 

листопада 2005 року, протокол № 1.  

1.4. Палата у своїй діяльності керується Конституцією України, положеннями, 

Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про проведення 

експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд», 

іншими нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами, ратифікованими 

Верховною Радою України, та цим Статутом.  

На правовідносини,  які виникають у зв'язку із створенням  і  діяльністю Палати, 

поширюються положення статей  1  і  2,  частини  першої,  абзаців  першого - четвертого, 

дев'ятого  -  одинадцятого  частини  другої  статті  3,  статті 4, частини  першої  статті  5,  

статей  6,  8-10,  абзаців  першого - шостого, дев'ятого - п'ятнадцятого частини першої, 

частини третьої статті  11,  статті  12-14  Закону України "Про торгово-промислові палати  в 

Україні".  

Правовою основою діяльності Палати є також регламентні документи та рішення 

загального характеру, що приймаються органами Палати у межах їх статутних повноважень і 

є обов’язковими для всіх членів.  

1.5. Палата має найменування:  

повне українською мовою - БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ,  скорочене - БПУ; 

повне англійською мовою - CONSTRUCTION CHAMBER OF UKRAINE, скорочене - 

CCU.  

1.6. Місцезнаходження Палати: 02072, Україна, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 3.  

1.7.  Палата здійснює свою діяльність в межах території України  

  

Стаття 2. Юридичний статус Палати  

2.1. Палата є юридичною особою приватного права з моменту її реєстрації в 

установленому законодавством порядку.   

2.2. Палата має повну цивільну правоздатність, яка може бути обмежена лише за 

рішенням суду.  Цивільна правоздатність Палати виникає з моменту її створення і 

припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.  

Палата набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які 

створюються та діють відповідно до цього Статуту та закону.  

2.3. Палата має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і 

особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах.  

2.4. Палата  може займатися підприємницькою діяльністю лише в тому обсязі,  в 

якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Одержаний нею прибуток не 

розподіляється між членами палати,  а спрямовується на  виконання її статутних завдань.  

2.5. Палата самостійно веде діяльність з метою виконання своїх статутних завдань.  

2.6. Палата, реалізуючи свої статутні завдання, співпрацює з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, торгово-промисловими палатами, об’єднаннями 
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громадян, професійним спілками, іншими організаціями та підприємствами. Органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, професійні спілки, інші організації та 

об’єднання  не можуть втручатися у статутну діяльність Палати.   

2.7. Палата відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, яке належить їй на праві 

власності, і на яке за законом може бути звернено стягнення.   

Палата не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, так само як її члени не 

відповідають за зобов'язаннями Палати.  

Палата не відповідає за  зобов'язаннями створених нею  підприємств  та  інших  

організацій,  так  само  як підприємства та інші організації не відповідають за зобов'язаннями  

Палати.  

Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Палати, Палата не несе 

відповідальності за зобов’язаннями держави, крім випадків, прямо передбачених 

законодавством України.  

2.8. Палата має самостійний баланс, рахунки в національній та іноземній валютах в 

установах вітчизняних банків та в банках зарубіжних країн.  

2.9. Палата може мати різні печатки та штампи, фірмові бланки та інші атрибути, 

зразки яких затверджуються Виконавчим директором Палати.  

2.10. Палата може мати власну символіку: прапор, логотипи, тощо.  

Зображення символіки Палати розміщується на її печатці, бланках, прапорах, 

вимпелах, знаках тощо. Символіка Палати затверджується  Радою Палати та підлягає 

державній реєстрації відповідно до законодавства.  

  

Стаття 3. Права Палати  

Палата з метою здійснення функцій, визначених цим Статутом, у порядку, 

встановленому чинним законодавством, має право:  

3.1. Брати участь у реалізації державної науково-технічної та регуляторної політики у 

галузі будівництва;   

3.2.  Проводити за дорученням державних органів у галузі містобудування незалежну 

експертизу нормативних актів щодо будівництва та брати участь у їх підготовці державними 

органами і органами місцевого самоврядування;  

3.3. Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для реалізації своєї мети;  

3.4. Звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 

скаргами;  

3.5. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації;  

3.6. Делегувати своїх представників до громадських рад та інших дорадчих органів 

при органах державної влади та місцевого самоврядування.  

3.7. Проводити експертні дослідження в межах завдань діяльності Палати.  

3.8. Представляти і захищати законні права та інтереси Палати або, за їх дорученням, 

інтереси її членів.  
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3.9. Звертатися за дорученням членів Палати, права яких порушені, до 

Антимонопольного комітету України із заявами про порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції.  

3.10. Здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені 

законодавчими актами України і відповідають меті та предмету діяльності Палати за цим 

Статутом.  

3.11. Укладати правочини, в тому числі зовнішньоекономічні, що спрямовані на 

забезпечення реалізації завдань Палати, визначених цим Статутом, в тому числі договори з 

відчуження власного майна, передавати власне майно в користування, в заставу та заклад, 

набувати майно будь-яким законним способом, брати кредити в установах банків, брати 

позики;  

3.12.  Створювати внутрішній професійний реєстр забудовників відповідно до 

законодавства України;  

3.13.  Здійснювати моніторинг за дотриманням забудовниками, які занесені до 

внутрішнього професійного реєстру забудовників - членів Палати, кваліфікаційних вимог та 

ініціювати в разі необхідності застосовування до порушників санкцій, що передбачені 

Положенням про внутрішній професійний реєстр забудовників;  

3.14.  Здійснювати моніторинг за дотриманням членами Палати Статуту та внутрішніх 

положень Палати;  

3.15.  Розробляти та затверджувати обов'язкові до виконання членами Палати 

стандарти професійної діяльності та кодекси професійної етики;  

3.16.  Забезпечувати добровільну сертифікацію менеджерів будівельних та інших 

компаній, суб'єктів будівельного ринку відповідно до чинного законодавства.  

3.17.  Проводити кваліфікаційні екзамени для менеджерів членів Палати, видавати їм 

кваліфікаційні атестати, вести недержавний реєстр осіб, що пройшли перепідготовку за 

програмами Палати.  

3.18. Брати участь у здійсненні підготовки та перепідготовки кадрів та підвищення 

кваліфікації спеціалістів для сфери будівництва;  

3.19.  Надавати правові, інформаційно-аналітичні, експертні, освітні, рекламні та інші 

послуги, в тому числі на платній основі, займатися видавничою діяльністю;  

3.20. Створювати, реорганізовувати і ліквідувати організації і підприємства з правами 

юридичної особи, в тому числі у фінансовому секторі, відкривати представництва за 

кордоном, з метою виконання своїх статутних завдань у порядку, встановленому законом.  

3.21. Бути членом, виступати засновником громадських об'єднань, у тому числі 

міжнародних.  

3.22. Будувати, придбавати, відчужувати, брати і здавати під заставу чи в оренду 

рухоме і нерухоме майно.  

3.23. Володіти і розпоряджатися відокремленим майном, набувати майнових і 

немайнових прав.  

3.24.  Самостійно визначати методи здійснення своєї діяльності, встановлювати 

структуру, штатний розклад, чисельність працівників, форми і розміри оплати та 

матеріального стимулювання їхньої праці згідно з чинним законодавством України та 

встановлювати порядок утворення, розміри централізованих спеціальних фондів, що 

формуються Палатою, основні напрямки їх використання.  
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3.24. Забезпечувати підготовку і проведення міжнародних, національних виставок і 

виставок окремих іноземних та українських компаній з метою ознайомлення з досвідом 

діяльності будівельних компаній;  

 3.25. Організовувати семінари, конференції, ділові переговори, круглі столи за участю 

членів Палати та іноземних фірм як в Україні, так і за її межами.   

3.26. Видавати інформаційні, довідкові, рекламні та методичні матеріали з питань 

своєї діяльності, а також газети, журнали та інші друковані матеріали;  

3.27.  Створювати при Палаті відповідно до чинного законодавства постійно-діючий 

третейський суд;   

3.28.  Засновувати і вручати професійні відзнаки - нагороди Палати;  

3.29. Набувати статусу саморегулівної організації відповідно до закону;  

3.30. Палата має і інші права, що не суперечать законодавству України.  

  

Стаття 4. Структура Палати  

4.1. Структура Палати будується за територіальним принципом. В Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та інших адміністративно-

територіальних одиницях створюються відокремлені підрозділи, зокрема, територіальні 

представництва Палати, що не мають статусу юридичної особи.   

4.2. Палата може мати свої відокремлені підрозділи в інших країнах, їх статус 

визначається Міжнародними угодами, законодавством країни перебування та  Радою Палати.  

 

Стаття 5. Цілі   діяльності, завдання та  функції   Палати 

5.1. Палата створюється з метою:  

- сприяння розвитку будівельної та пов’язаних з нею галузей народного господарства, 

їх інтеграції у світову економіку, формуванню сучасної промислової, фінансової, 

торговельної інфраструктури, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності 

в сфері будівництва, всебічному розвиткові будівельної індустрії, науково-технічних і 

торговельних зв’язків між будівельниками України та будівельниками інших країн;    

- впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм і правил поведінки 

суб'єктів будівельного ринку;  

- здійснення контролю за якістю й вартістю житла, своєчасністю його спорудження;  

- забезпечення цільового використання залучених для будівництва коштів;  

- розробки стратегії, програм розвитку будівництва в Україні, аналізу та сприяння їх 

виконанню;  

- участі у розробці галузевих стандартів безпеки умов праці у будівництві;  

- ідентифікації та забезпечення прозорості дій осіб, які здійснюють будівельну 

діяльність;  

- покращення управління будівельною діяльністю, підвищення відповідальності 

будівельників за досягнення відповідності їх діяльності вимогам проведення будівельних 

робіт та вимогам, що ставляться до будівель та якості виконання робіт;  

- сприяння розробці та реалізації програм будівельної діяльності членів Палати та 

інших суб'єктів будівельного ринку, а також надання практичної допомоги будівельникам в 

організації їх ділового співробітництва, включаючи зовнішньоекономічну діяльність;  

- надання послуг членам Палати та іншим суб'єктам будівельного ринку в реалізації їх 

програм та розвитку ділового співробітництва, включаючи зовнішньоекономічну діяльність;  
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- участі в інформуванні державних органів про недотримання будівельниками 

стандартів будівництва;  

- розвитку засад самоврядування в управлінні будівельною та проектно-будівельною 

діяльністю;  

- сприяння розробці та впровадженню державних та місцевих програм будівництва 

соціального та доступного житла та об'єктів інфраструктури;  

- сприяння впровадженню професійних засад діяльності будівельників;  

- сприяння підготовці та перепідготовці відповідних категорій кадрів для будівельної  

галузі.  

5.2. Завданнями Палати є:  

5.2.1. Представництво інтересів членів Палати:  

1) представництво інтересів членів Палати в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, координація взаємовідносин членів Палати з державними 

органами і органами місцевого самоврядування;  

2) представництво інтересів членів Палати в будівельних палатах зарубіжних країн та 

в зарубіжних об'єднаннях, спілках та асоціаціях будівельних організацій;  

3) сприяння встановленню і розвитку зв'язків членів Палати з іноземними 

підприємцями, представництво інтересів членів Палати у міжнародних неурядових 

організаціях;  

4) представництво інтересів членів Палати у галузевих та регіональних об'єднаннях 

підприємців;  
 

5.2.2. Відстоювання інтересів членів Палати та попередження недобросовісної 

конкуренції:  

1) створення та утримання внутрішнього професійного реєстру забудовників - членів 

Палати відповідно до чинного законодавства;  

2) сприяння налагодженню членами Палати зовнішньоекономічних зв'язків, 

нарощуванню експорту українських товарів, будівельних робіт та послуг, впровадженню 

нових форм співробітництва між суб'єктами будівельного ринку;  

3) забезпечення дотримання членами Палати законодавства України, стандартів 

професійної діяльності та кодексів професійної етики членів Палати;  

4) забезпечення проведення в галузі будівництва сертифікації менеджерів будівельних 

та інших компаній;  

5) сприяння розробці та реалізації програм розвитку соціально-культурного 

будівництва, доступності житла за його державної підтримки та підтримки органів  

місцевого самоврядування, формування фонду соціального житла;  

6) сприяння впровадженню сучасних систем фінансування будівництва;  

7) сприяння розробці та впровадженню програм розвитку будівельної індустрії, 

транспортної та виробничої інфраструктури, науково-технічного прогресу в будівництві, 

пожвавленню будівництва в регіонах України;  

8) сприяння впровадженню у будівельному комплексі енергозберігаючих технологій 

та проведенню енергоаудиту і тепло модернізації будівель;  

9) сприяння створенню цілісного, відкритого та прозорого ринку нерухомості, 

інвестицій та кредитів у галузі містобудування;  

10) сприяння розробці та ухваленню державних, галузевих програм розвитку 

виробництва сучасних будівельних матеріалів.  
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5.2.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності членів Палати:  

1) вивчення, узагальнення і поширення досвіду, в т. ч. зарубіжного, діяльності 

будівельних компаній, організацій та органів влади, пов’язаних з будівельним комплексом;  

2) проведення за дорученням державних органів незалежної експертизи проектів 

законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та 

інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування;  

3) проведення за дорученням державних органів незалежної експертизи проектів 

державних, галузевих та місцевих програм, які стосуються функціонування будівельної 

галузі;  

4) сприяння впровадженню сучасного містобудівного планування, зонування та 

архітектурно-естетичного оформлення міст та інших населених пунктів України;  

5) участь в організації та проведенні міжнародних, національних та місцевих 

виставково-конгресових заходів з метою висвітлення досягнень та перспектив розвитку 

будівельних організацій та підприємств будівельної  індустрії, освоєння і впровадження 

нових будівельних технологій, будівельних матеріалів, прогресивних технологічних процесів 

тощо.  

6) проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, ділових зустрічей, в 

т.ч. міжнародних, з актуальних проблем економічної діяльності суб'єктів господарювання на 

будівельному ринку;  

7) проведення навчання представників суб’єктів господарювання у галузі 

будівництва;  

8) сприяння організації в Україні та за кордоном професійного навчання і стажування 

фахівців-будівельників;  

9) може створювати навчальний та виставковий центр Палати.  

 

5.2.4. Захист інтересів членів Палати:  

1) в питаннях їх взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування;  

2) в судах за рішенням її керівних органів;  

3) на предмет їх права ведення чесної підприємницької діяльності в галузі 

будівництва у відносинах з іншими учасниками ринку;  

4) в державних регуляторних органах, інших органах державної влади та в органах 

місцевого самоврядування, в тому числі у зв’язку із порушенням прав членів Палати 

внаслідок недобросовісної конкуренції;  

5) створення умов для розв'язання можливих спорів із цивільних та господарських 

правовідносин шляхом забезпечення діяльності Третейського суду при Будівельній палаті 

України.  

5.2.5. Формування позитивного іміджу підприємницької діяльності у сфері 

будівництва:  

1) сприяння розвитку будівельних, торгових та інших чесних звичаїв ведення 

підприємництва на ринку будівництва та виробництва будівельних матеріалів, нерухомості, 

при залученні інвестицій;  
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2) розробка  правил  професійної  етики  у  конкуренції  для  різних 

сфер підприємницької діяльності в галузі будівництва та виробництва будівельних 

матеріалів;  

3) розробка критеріїв для визначення рейтингів будівельних компаній;  

4) визначення кращих представників будівельного комплексу за встановленими 

Палатою номінаціями;  

5) подання пропозицій уповноваженим органам державної влади на відзначення 

кращих представників будівельного комплексу державними нагородами і нагородами органів 

місцевого самоврядування та нагородження професійними нагородами Палати;  

6) надання допомоги членам Палати щодо ведення діалогу з громадськістю шляхом 

видання газети, журналу, інформаційно-аналітичних довідників, організації телепрограм, 

створення інформаційних агентств.  

  

Стаття 6. Засновники і члени Палати  

6.1. Засновниками Палати є юридичні особи (їх повноважні представники) та фізичні 

особи –підприємці, які брали участь в Установчих зборах Палати. Повноваження засновника 

Палати закінчуються після державної реєстрації Палати в установленому законом порядку.  

6.2. Членство у Палаті є добровільним.  

6.3. Членами Палати можуть бути суб'єкти господарювання усіх форм власності, 

основною сферою діяльності яких є будівництво, та інша суміжна з будівництвом діяльність, 

а також особи, які сприяють розвитку, інформаційній підтримці будівельної галузі, 

підготовці кадрів, інші особи, які дотримуються вимог цього Статуту та інших документів 

Палати, виявляють бажання брати участь в досягненні мети і завдань Палати, передбачених 

цим Статутом, а також які подали необхідні для вступу документи і зробили внески та збори.  

6.4. Членами Палати є засновники Палати та особи, які набули статусу членів за 

рішеннями Загальних зборів членів Палати, що відбулися у період до 26 березня 2008 року 

включно, та рішеннями Ради Палати у наступному, в порядку визначеному цим Статутом та 

іншими положеннями Палати.  

6.5. Рішення про вступ до Палати приймає Рада Палати на підставі заяви претендента 

та рішення уповноваженого органу юридичної особи-претендента відповідно до його 

статуту.  

6.6. Не допускається прийняття в члени Палати осіб, що є несумлінними учасниками 

ринку будівельних робіт та послуг, які допустили в своїй діяльності суттєві недоліки та які 

своїми діями або бездіяльністю можуть завдати шкоди іміджу Палати, майну або 

немайновим правам Палати. Вказані причини є підставою для виключення особи з членів 

Палати.  
 

6.7. Член Палати має право:   

1) брати участь в управлінні діяльністю Палати згідно з порядком, передбаченим цим 

Статутом та внутрішніми документами Палати;  

2) отримувати від Палати правові, інформаційно-аналітичні, експертні, освітні та 

рекламні послуги;  

3) за рішенням Ради Палати отримувати від Палати юридичний захист своїх прав та 

інтересів;  
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4) одержувати інформацію про діяльність Палати та ознайомлюватись з рішеннями 

органів управління Палати з питань, що стосуються безпосередньо даного члена; 5) виходити 

в установленому порядку з Палати.  

6) у разі порушення Палатою його прав звернутися до Ради, Загальних зборів членів 

Палати або до суду за захистом своїх прав. 

  

6.9. Члени Палати зобов'язані:  

1) дотримуватись вимог Статуту Палати та інших регламентуючих документів Палати, 

виконувати рішення її органів;  

2) дотримуватись положень внутрішніх документів Палати, інших обов'язкових для 

виконання членами Палати норм та правил, що затверджені органами Палати;  

3) виконувати рішення третейського суду, на розгляд якого будуть передані спори за 

участю членів Палати;  

4) виконувати свої обов'язки перед Палатою, вносити передбачені Статутом внески;  

5) не розголошувати комерційну таємницю та іншу інформацію про діяльність Палати, 

яка має конфіденційний характер.  

6) Кожний Член Палати має право добровільно у будь-який час припинити членство 

(участь) у Палаті шляхом подання рішення уповноваженого органу юридичної особи-члена 

Палати про припинення членства в Палаті чи заяви фізичної особи-підприємця до 

Виконавчої дирекції Палати. Членство в Палаті припиняється з дня подання такого рішення  

(заяви)  та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування 

члена Палати (його представника) на будь-яких виборних посадах у Палаті.  

  Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на членів Палати, обраних на 

посади Президента та першого Віце-президента Палати. Членство в Палаті зазначених 

керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Президента чи Першого 

Віце-президента.  

6.10. Член Палати може бути виключений з членів Палати за рішенням Ради Палати. 

Підставами для виключення з членів Палати є недотримання положень Статуту Палати, 

невнесення визначених внесків чи зборів, порушення стандартів професійної діяльності та 

кодексу професійної етики членів Палати, розголошення комерційної таємниці.  

6.11. Рішення про виключення може бути оскаржене до Загальних зборів членів 

Палати, рішення яких є остаточним.  

  

Стаття 7. Стандарти професійної діяльності  

7.1. При виконанні робіт (наданні послуг) члени Палати дотримуються стандартів 

професійної діяльності.  

7.2. Стандарти професійної діяльності у сфері будівництва приймаються  Радою 

Палати з рахуванням відповідних міжнародних стандартів.  

  

Стаття 8. Професійна етика членів Палати  

8.1. Палата розробляє і запроваджує Кодекс професійної етики та забезпечує 

дотримання його членами Палати.  

8.2. Кодекс професійної етики членів Палати (далі - Кодекс) визначає етичні правила, 

що прийняті добровільно членами Палати і є обов'язковими до виконання їх посадовими 

особами.  
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8.3. Обов'язковими розділами Кодексу є:  

- засади професійної діяльності членів Палати;  

- відносини членів Палати з інвесторами;  

- співпраця між членами Палати;  

- чесні звичаї членів Палати;  

- недозволені операції;  

- відповідальність членів Палати перед інвесторами та Палатою.  

8.4. Кодекс приймається  Радою Палати.  

  

Стаття 9. Господарська діяльність, майно і фонди Палати. 

9.1. Палата займається господарською діяльністю в тому обсязі, в якому це необхідно 

для виконання її статутних завдань.   

9.2. Основними джерелами формування майна і фондів Палати є:  

1) регулярні та одноразові надходження від членів Палати, зокрема вступні, членські 

та додаткові внески;  

2) добровільна фінансова та майнова допомога суб'єктів господарювання;  

3) доходи від надання правових, інформаційно-аналітичних, експертних, рекламних та 

інших послуг, що надаються на платній основі;  

4) доходи від видавничої діяльності, надання освітніх послуг, пов'язаних з 

підприємницькою діяльністю і професійними інтересами членів Палати;  

5) доходи, отримані від експлуатації майна, що знаходиться у власності Палати;  

6) кошти, отримані Палатою з державного, місцевих бюджетів, державних цільових 

фондів, за рахунок грантів, благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги;  

7) до доходів Палати належать кошти, які сплачують суб'єкти будівельного ринку за 

внесення їх до внутрішнього професійного реєстру забудовників - членів Палати та його 

ведення.  

9.3. Палата отримує частину прибутку від створюваних нею підприємств у розмірі, що 

встановлюється Радою Палати.  

9.4. Розмір сплати обов'язкових разових вступних і щорічних членських внесків 

визначається Радою Палати на підставі розрахунків та обґрунтувань, підготовлених 

Виконавчою дирекцією Палати.  

9.5. Палата може мати у власності будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, 

кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для здійснення завдань, передбачених 

Статутом Палати.  

9.6. Відповідно до своїх мети та завдань Палата може формувати фонди, кошториси 

яких затверджуються Радою Палати.  

9.7. Майно та кошти Палати використовуються нею виключно для фінансування 

видатків на утримання Палати, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, 

визначених цим Статутом.  

9.8. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 

засновників (учасників), членів Палати, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.  

  

Стаття 10. Органи управління Палатою  

10.1.  Керівними органами Палати є:  
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- Загальні збори членів Палати –вищий орган,  

- Президент Палати –вища посадова особа Палати,  

- Рада Палати та Президія Палати - органи оперативного управління,  

- Виконавча дирекція Палати –виконавчий орган,  

- Ревізійна комісія Палати – контрольний орган.  

  

Стаття 11. Загальні збори членів Палати  

11.1. Вищим органом управління Палати є Загальні збори членів Палати (далі - 

Загальні збори).  

  У Загальних зборах беруть участь представники членів Палати –юридичних осіб, 

якими є посадові особи, що діють відповідно до свого статуту без довіреності або 

уповноважені ними особи за довіреністю та члени Палати –фізичні особи.   

  До  компетенції Загальних зборів належить:  

1) затвердження Статуту Палати і внесення змін до нього;  

2) обрання та відкликання Президента Палати, віце-президентів Палати, членів Ради;  

3) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Палати;  

4) визначення основних напрямів діяльності Палати, затвердження заходів щодо 

реалізації завдань Палати та звітів про їх виконання;  

5) затвердження положень про органи Палати та внесення змін до них, якщо інше не 

передбачено законом та Статутом;  

6) затвердження звіту Ревізійної комісії Палати;  

7) прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Палати, призначення 

Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;  

8) надання повноважень органам та посадовим особам Палати з питань компетенції 

Загальних зборів.  

11.2. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь 

представники членів Палати, які володіють на день зборів більше ніж 50 відсотками голосів.  

 

11.3. Порядок скликання Загальних зборів.   

11.3.1. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на п'ять років. 

Рішення про скликання Загальних зборів приймається Радою Палати за поданням 

Президента БПУ не пізніше як за 30 днів до дати проведення зборів.   

11.3.2. На підставі рішення Ради Палати члени Палати повідомляються Виконавчою 

дирекцією Палати персонально електронною поштою із зазначенням часу і місця проведення 

зборів та порядку денного.  

11.3.3. Повідомлення повинно бути здійснено не менш як за 20 днів до скликання 

Загальних зборів. У разі необхідності, може бути здійснено повторне загальне повідомлення, 

в одному чи декількох, засобах масової інформації або інтернет-сайтах Палати та 

інформаційних агенцій.  

11.3.4. Будь-який з членів Палати вправі вносити свої пропозиції щодо порядку 

денного Загальних зборів не пізніше як за 15 днів до їх скликання. Рішення про включення 

цих пропозицій до порядку денного приймається Радою Палати. Рішення про прийняті зміни 

в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх членів Палати не пізніше як за 5 

днів до проведення зборів.   
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11.4. Загальні збори розглядають питання, що включені до порядку денного. Питання, 

які не були внесені до порядку денного, можуть розглядатися Загальними зборами у разі 

згоди на це більшості присутніх на зборах членів Палати.  

 

 11.5. Порядок прийняття рішень на Загальних зборах:  

11.5.1. Кожен член Палати володіє одним голосом.   

11.5.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до статуту Палати, відчуження 

майна Палати на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Палати, та про 

ліквідацію Палати приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх на зборах,  з 

усіх інших питань приймаються більшістю голосів членів Палати, які беруть участь у зборах.  

11.6. Чергові Загальні збори можуть проводитися і шляхом письмового опитування, 

крім питань визначення основних напрямів діяльності Палати, виборів керівних органів, 

внесення змін до статуту та про припинення діяльності Палати. При цьому Виконавча 

дирекція на підставі рішення Ради Палати направляє всім членам Палати в письмовій формі 

проект рішення, запропонованого до голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо 

більше половини членів Палати проголосували за запропоноване рішення. Члени Палати 

повинні проголосувати в строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надсилання проекту 

рішення.  

11.7. За рішенням Президента, Ради Палати можуть скликатися позачергові Загальні 

збори.  

11.8. Позачергові Загальні збори можуть призначатись в строк не менше, ніж за 14 

днів до їх проведення. Інформація про дату проведення позачергових зборів доводиться до 

членів Палати не пізніше, ніж за 10 днів до дати їх проведення.  

11.9. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів 

і в триденний строк передається на зберігання до Виконавчої дирекції Палати.  

 

Стаття 12. Рада Палати  

12.1. Органом оперативного управління Палати в період між Загальними зборами є 

Рада Палати., далі – Рада.  

12.2. Рада обирається Загальними зборами на 5 років.   

12.3. Кількісний склад Ради визначається Загальними зборами. До складу Ради 

входять Президент та  віце-президенти Палати, в тому числі 1 перший віце-президент, та 

Виконавчий директор Палати за посадою. Кількість віце-президентів визначається зборами.  

12.4. Рада здійснює реалізацію завдань Палати, визначених цим Статутом.  

12.5. Рада визначає завдання та стратегічні напрямки діяльності Палати в період між 

Загальними зборами з урахуванням пропозицій дорадчих органів.  
 

12.6. До компетенції Ради належить:  

1) затвердження згідно із основними напрямами діяльності Палати поточних планів 

роботи органів Палати та внутрішніх положень Палати;  

2) визначення розміру разових вступних і щорічних членських внесків та порядку їх 

сплати;  

3) затвердження концепції діяльності Палати на поточний рік;  

4) затвердження стандартів професійної діяльності, Кодексу професійної етики членів 

Палати та внесення змін до них;  
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5) ухвалення пропозицій, звернень Палати до органів державної влади та розроблення 

окремих нормативно-правових актів Палати;  

6) затвердження складу Комісії з питань складення та ведення Центрального 

професійного реєстру забудовників.  

7) затвердження Положення про членство в Палаті та змін до нього;  

8) затвердження Положення про Виконавчу дирекцію Палати та змін до нього;  

9) затвердження Положення про  відокремлені  підрозділи;  

10) затвердження проектів, спрямованих на отримання грантів, технічної допомоги 

тощо;  

11) затвердження символіки Палати;  

12) заслуховування звітів Виконавчого директора та керівників відокремлених 

підрозділів;  

13) прийняття рішень про участь Палати у об’єднаннях, асоціаціях, тощо.  

14) надання згоди на укладення Виконавчим директором від імені Палати будь- яких 

угод, договорів (контрактів), сума яких перевищує суму, передбачену бюджетом Палати на 

відповідний період;  

15) створення Третейського суду при Палаті, затвердження за поданням Президента 

Палати Положення про нього, Регламенту та Списку суддів;  

16) затвердження внутрішніх положень та нормативних актів Палати;  

17) утворення та ліквідація, за поданням Президента Палати, комітетів Палати;  

18) прийом учасників будівельного ринку в члени Палати;  

19) визначення засад інформаційної політики Палати;   

20) визначення  переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення 

порядку доступу до конфіденційної інформації;  

21) аналіз фінансової звітності Палати;  

22) визначення умов оплати праці працівників Виконавчої дирекції Палати;  

23) прийняття, за поданням Президента Палати, рішення про скликання Загальних 

зборів, узгодження їх порядку денного. Внесення при необхідності змін у затверджений 

Радою  порядок денний чергових та позачергових Загальних зборів;  

24) призначення за поданням Президента Палати голів постійно діючих комітетів та 

голів комісій Палати;  

25) прийняття рішень щодо організації перевірок на предмет дотримання 

будівельниками, занесеними до Центрального професійного реєстру забудовників, норм 

законодавства України;  

26) прийняття рішення про накладення на члена Палати санкцій за порушення 

законодавства України та Центрального професійного реєстру забудовників.  

12.7. Рада приймає рішення про прийняття до складу Ради нових членів та про 

виключення їх зі складу Ради з обов’язковим затвердженням цих прийнятих рішень на 

найближчих Загальних зборах  

12.8. На засіданні Ради Палати з ініціативи Президента, та інших членів Ради 

можуть розглядатися інші важливі для діяльності Палати питання.  

12.9. Організаційною формою роботи Ради є її засідання, які скликаються за 

рішенням Президента Палати не рідше одного разу на чотири місяці.  

12.10. Засідання правомочне, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. 

На засіданні кожен член Ради має один голос. Рішення Ради з усіх питань приймаються 



14  

  

СТАТУТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ. Нова редакція 2020  

більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у її засіданні. У випадку рівності голосів, 

голос Президента Палати є вирішальним.  

  

12.11. Президія Палати.  

12.11.1. Для оперативного вирішення окремих питань діяльності Палати утворюється 

Президія Палати (далі- Президія)  до складу якої входить Президент та Віце-президенти 

Палати. Очолює Президію Президент Палати, який скликає  її засідання по мірі необхідності   

12.11.2. До компетенції  Президії відноситься розгляд питань, визначених 

підпунктами 5, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 24, 25, 26 пункту 12.6 статті 12 цього статуту та інші 

питання, які потребують оперативного розгляду.  

12.11.3. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів членів Президії. 

При рівності голосів, голос Президента Палати є вирішальним.  

12.11.4. Рішення Президії оголошуються на найближчому засідання Ради.  

  

Стаття 13. Президент, Перший Віце-президент та Віце-президенти Палати.  

13.1. Президент Палати, який є вищою посадовою особою Палати:  

13.1.1. Здійснює загальне керівництво і координує діяльність Палати;  

13.1.2. Очолює  Раду та Президію Палати та організовує їх роботу;  

13.1.3. Без довіреності представляє Палату у відносинах з органами державної влади 

та місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями України та 

іноземних держав, міжнародними організаціями та їх органами, видає довіреності на 

представництво інтересів Палати.  

13.1.4. Підписує офіційні листи - звернення Палати.  

13.1.5. Підписує рішення Ради та  Президії Палати.  

13.1.6. Затверджує стратегічні напрямки діяльності Палати;  

13.1.7. Створює, реорганізує та ліквідує  дочірні підприємства, відокремлені 

підрозділи, в тому числі за межами України, в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України, призначає (звільняє) їх керівників;  

13.1.8. Формує дорадчі органи Палати;  

13.1.9. За поданням Першого Віце-президента Палати призначає Виконавчого 

директора Палати, укладає трудовий або цивільно-правовий договір з ним. Призначає та 

звільняє виконуючого обов’язки Виконавчого директора Палати на час неможливості 

виконання Виконавчим директором своїх обов’язків.  

13.1.10. Може вносити до порядку денного питання для розгляду на Загальних зборах, 

засіданнях Ради та Президії.  

13.1.11. Може призупиняти та/або скасовувати рішення Ради Палати, які прийняті з 

порушенням цього статуту або законодавства.   

13.1.12. Затверджує Положення про першого Віце-президента та Віце- президента 

Палати.  

13.1.13. За узгодженням з Конкурсною комісією подає уповноваженим державним 

органам клопотання про нагородження членів Палати державними нагородами.  

13.1.14. За поданням Виконавчого директора за узгодженням з Конкурсною комісією 

нагороджує професійними відзнаками Палати.  
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13.1.15. Ініціює внесення змін до кошторису доходів та видатків Палати в межах 

фактичних доходів та видатків Палати з наступним затвердженням цього рішення Радою 

Палати.  

13.2.  У випадку відсутності Президента його функції покладаються на Першого 

Віце-президента Палати або, за відсутності останнього, на одного з віце-президентів,  якого 

на своєму засіданні визначає Рада Палати.  

 

 

13.3. Перший віце-президент та Віце-президенти Палати.  

13.3.1. За пропозицією Президента, Загальними зборами на 5 років обираються 

перший Віце-президент та Віце-президенти;  

13.3.2. Напрямки діяльності Віце-президентів затверджує Президент Палати за 

поданням Ради Палати;  

13.3.3. Перший Віце-президент здійснює керівництво діяльністю органів Палати 

відповідно до розподілу повноважень та наділений представницькими функціями відповідно 

до Положення про Першого віце-президента Палати.  

13.4. Перший віце-президент та Віце-президенти:  

- представляють Палату у відносинах з органами державної влади та місцевого 

самоврядування та установами, підприємствами, організаціями України та іноземних держав, 

міжнародними організаціями та їх органами в рамках їх повноважень;  

- підписують офіційні листи-звернення в рамках їх повноважень за дорученням 

Президента БПУ;  

- очолюють та координують діяльність Комітетів Палати згідно з закріпленими 

напрямками.  
  

13.5. Почесний Президент та Почесний Віце-президент Палати.  

13.5.1. За поданням Президента Палати рішенням Загальних зборів особам, які мають 

вагомі здобутки у сфері розвитку будівельної галузі та внесли значний вклад у розвиток 

Палати  можуть бути обрані на почесні посади: Почесний Президент Палати  та Почесний 

Віце-президент Палати.  

13.5.2. Почесним Президентом Палати може бути:  

- особа, що займала посаду Президента Палати протягом не менше п’яти років, має 

вагомий авторитет та досягнення у розвитку будівельної галузі в Україні;  

- особа, що має визнаний авторитет та своєю діяльністю у суспільному та 

громадському житті як в Україні, так і за кордоном, сприяє розвитку будівельної галузі в 

Україні.   

13.5.3. Почесним Віце-президентом Палати може бути: 

- особа, що займала посаду Віце-президента Палати протягом не менше п’яти років, 

має вагомий авторитет та досягнення у розвитку будівельної галузі в Україні; 

-особа, що має визнаний авторитет та своєю діяльністю у суспільному та 

громадському житті як в Україні, так і за кордоном, сприяє розвитку будівельної галузі в 

Україні.  

13.5.4. Почесний Президент Палати  та Почесний Віце-президент Палати  обираються 

строком на 5 років, не є посадовими особами Палати, не входять до штатного розпису 

працівників Палати, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і безоплатній 

основі.  
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13.5.5. Почесний президент (Почесний Віце-президент) Палати:  

- сприяє Палаті в її діяльності;  

- може представляти Палату за погодженням з Президентом чи Виконавчим 

директором Палати у відносинах з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, 

фізичними особами, а також у міжнародних зв’язках;  

- може брати участь в роботі робочих груп, комітетів, комісій, громадських рад тощо;  

- може брати участь у роботі органів управління Палати, маючи дорадчі 

повноваження, але без права голосу;   

- здійснює інші функції відповідно до цього Статуту та внутрішніх нормативних 

положень Палати або делеговані йому органами управління Палати.  

13.5.6. Переобрання на почесні посади за рішенням Загальних зборів може 

здійснюватися необмежену кількість разів.  

Почесний Президент (Почесний Віце-президент) може достроково скласти з себе 

повноваження за власним бажанням.  

  

Стаття 14. Виконавча дирекція Палати.  

14.1. Виконавча дирекція Палати (далі - Виконавча дирекція) є виконавчим органом 

Палати.  

14.2. Виконавча дирекція виконує такі функції:  

14.2.1. готує матеріали до визначення концептуальних засад Палати, її органів та 

посадових осіб;  

14.2.2. за дорученням Ради організовує розробку проектів законодавчих та 

нормативних актів по будівельному ринку та подає їх відповідним органам державної влади і 

місцевого самоврядування для розгляду;  

14.2.3. організовує створення та супроводжує ведення Центрального професійного 

реєстру забудовників;  

14.2.4. технічно супроводжує прийом у члени Палати та ведення обліку її членів, 

готує на розгляд Ради матеріали для прийому нових членів Палати;  

14.2.5. забезпечує врахування і захист інтересів  членів Палати шляхом участі у 

законопроектній діяльності;  

14.2.6. надає правові, інформаційно-аналітичні, експертні, освітні, рекламні та інші 

послуги членам Палати;  

14.2.7. сприяє налагодженню членами Палати зовнішньоекономічних зв’язків;  

14.2.8. сприяє організації взаємодії між суб’єктами будівельного ринку, координації їх 

взаємовідносин з державою;  

14.2.9. аналізує фінансовий стан будівельної галузі, стан суб'єктів господарювання в 

цій галузі, оцінює основні тенденції на будівельному ринку і ринку житла;  

14.2.10. вивчає, узагальнює і поширює зарубіжний досвід у будівельній сфері;  

14.2.11. сприяє проведенню у галузі будівництва сертифікації якості товарів, робіт і 

послуг;  

14.2.12. сприяє проведенню сертифікації менеджерів у галузі будівництва;  

14.2.13. організовує проведення експертизи нормативно- правових актів, 

інвестиційних проектів та інших документів у галузі будівництва;  

14.2.14. забезпечує визначення рейтингів будівельних компаній;  
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14.2.15. інформує громадськість про діяльність Палати;  

14.2.16. проводить роботу з підготовки Загальних зборів і засідань Ради та  Президії 

Палати;  

14.2.17. готує пропозиції до програми (концепції) діяльності Палати, планів та рішень  

Ради Палати;  

14.2.18. бере участь у моніторингу дотримання учасниками будівельного ринку 

кваліфікаційних вимог, стандартів професійної діяльності та кодексу професійної етики 

членів Палати;  

14.2.19. оформлює протоколи Загальних зборів, засідань Ради та Президії Палати;  

14.2.20. забезпечує доведення рішень Загальних зборів, Ради та Президії до членів 

Палати, а за необхідності - до органів державної влади і місцевого самоврядування;  

14.2.21. забезпечує проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, 

робочих зустрічей;  

14.2.22. забезпечує контроль за виконанням членами Палати рішень Загальних зборів, 

та Ради, Президії, наказів Президента та наказів і розпоряджень Виконавчого директора  

14.2.23. готує пропозиції щодо створення відокремлених підрозділів Палати в 

регіонах, організовує і спрямовує діяльність;  

14.2.24. готує для керівних органів та посадових осіб Палати матеріали з питань 

діяльності Виконавчої дирекції;  

14.2.25. надає правову допомогу Президенту, віце-президентам, Виконавчому 

директору та головам комітетів з питань діяльності Палати і її органів;  

14.2.26. здійснює оформлення та редагування документів, прийнятих Загальними 

зборами,  Радою та Президією Палати;  

14.2.27. організовує співпрацю Палати з міжнародними організаціями, здійснює 

протокольне забезпечення зустрічей керівництва Палати з партнерами з інших країн;  

14.2.28. забезпечує ведення діловодства органів Палати, оформлення і зберігання 

протоколів Загальних зборів і засідань Ради та Президії Палати, надання членам Палати 

виписок протоколів та копій рішень, що стосуються відповідних членів;  

14.2.29. готує проекти регламентуючих документів Палати;  

14.2.30. розробляє та передає на затвердження Ради кошторис адміністративно- 

господарських видатків Палати;  

14.2.31. виконує інші функції відповідно до Статуту Палати і рішень Загальних зборів,  

Ради та Виконавчого директора Палати;  

14.3. Трудовий колектив Виконавчої дирекції утворюють усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у діяльності Палати на основі трудового договору (контракту, угоди), а 

також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Палатою.   

    

  Виконавчий директор Палати.  

14.4. Виконавчий директор призначається Президентом за поданням Першого Віце-

президента Палати. Виконавчий директор може бути обраним Віце-президентом Палати. 

14.5. Виконавчий директор є посадовою особою Палати, що здійснює одноосібне 

поточне керівництво діяльністю Виконавчої дирекції, приймає рішення з усіх питань 

поточної діяльності Палати за винятком тих, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів, Ради та Президента Палати.   

14.6. В межах своєї компетенції Виконавчий директор Палати:  
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14.6.1. очолює та керує роботою Виконавчої дирекції;  

14.6.2. без доручення діє від імені Палати, представляє її у відносинах з усіма 

підприємствами, організаціями, установами та громадянами;  

14.6.3. має право першого підпису фінансових документів Палати;  

14.6.4. за погодженням з Президентом Палати затверджує кошторис доходів та 

видатків Палати;  

14.6.5. організовує поточну діяльність Палати, фінансування, ведення обліку та 

подання звітності;  

14.6.6. забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Ради, Президії,  Президента, 

Віце-президентів, готує матеріали і пропозиції на розгляд Президента, Ради та Президії 

Палати;  

14.6.7. забезпечує господарське використання майна Палати;  

14.6.8. на виконання рішень Президента та Ради Палати відкриває та закриває в 

банках поточні й інші рахунки в національній та іноземній валюті;  

14.6.9. за погодженням з трудовим колективом затверджує правила внутрішнього 

розпорядку;   

14.6.10. затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність 

Палати;  

14.6.11. укладає угоди та контракти, видає доручення, накази та розпорядження по  

Виконавчій дирекції;  

14.6.12. відповідає за правильність ведення бухгалтерського обліку та звітності;  

14.6.13. забезпечує залучення коштів міжнародних організацій, установ, за проектами 

міжнародної допомоги;  

14.6.14. забезпечує організацію проведення засідань всіх органів Палати;   

14.6.15. затверджує штатний розклад та зміни до нього після погодження з 

Президентом Палати;  

14.6.16. наймає на роботу (звільнює) працівників Виконавчої дирекції Палати за 

штатним розкладом;  

14.6.17. визначає умови, форми та системи оплати праці працівників Палати та інших 

осіб, що залучаються до роботи згідно з чинним законодавством України;  

14.6.18. виконує інші дії, що випливають зі статутних завдань Палати та має інші 

права, передбачені внутрішніми документами Палати.  

  

Стаття 15. Ревізійна комісія Палати  

15.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю органів Палати в частині 

використання її коштів і майна, сплати внесків членами Палати і розрахунків з бюджетом та 

державними фондами.  

15.2. Ревізійна комісія в своїй роботі керується Положенням про Ревізійну комісію. 

Ревізійна комісія має право залучати до перевірок експертні та аудиторські організації. За 

результатами ревізії складається акт. Позачергова перевірка діяльності Ради або Виконавчої 

дирекції проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів або з ініціативи 

не менше 20% членів Палати.  

15.3. Ревізійна комісія може вимагати від відповідних посадових осіб Палати надання  

їй документів з питань проведення ревізії, а також особистих письмових пояснень.  
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15.4. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності Палати Ревізійною 

комісією може проводитись не частіше одного разу на рік.  

15.5. Ревізійна комісія  за результатами перевірок і ревізій доповідає Загальним 

зборам та, при необхідності термінового усунення виявлених порушень, інформує про це 

Президента,  Раду та Виконавчого директора Палати.   

15.6. Ревізійна комісія, при необхідності, вносить пропозиції про скликання 

позачергових Загальних зборів згідно з цим Статутом.  

15.7. Ревізійна комісія складає письмові висновки за річними звітами та балансами 

Палати.  

15.8. Повноваження Ревізійної комісії закінчуються після завершення строку її 

повноважень або у разі, якщо буде прийняте рішення Загальних зборів про переобрання 

всього її складу.  

  

Стаття 16. Комітети та Комісії Палати  

 16.1. Для виконання завдань та цілей Палати Рада Палати утворює комітети та 

комісії. Структуру комітетів та комісій визначає Рада, яка встановлює їх компетенцію 

шляхом затвердження типового положення про комітет та/або комісію.  

  16.2. Один член Палати може брати участь в декількох комітетах та комісіях. Члени 

Палати беруть участь в роботі комітетів та комісій через своїх повноважних представників. В 

комітетах та комісіях від імені одного члена Палати можуть брати участь декілька 

представників члена Палати.   

  16.3. Комітети та комісії можуть залучати до своєї роботи експертів.   

  16.4. Роботою комітетів за відповідними напрямами керують Віце-президенти Палати.  

  

Стаття 17. Третейський суд  

  17.1.  Палата  за  рішенням  Ради створює  самостійний,  постійно-діючий  

Третейський суд при Палаті, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України   

"Про третейські суди", законодавства України, а також згідно із положенням про 

Третейський суд, регламентом Третейського суду та Списком третейських суддів, які 

затверджуються  Радою Палати.  

  

Стаття 18. Облік та звітність Палати  

18.1. Палата веде бухгалтерський і податковий облік результатів своєї діяльності 

відповідно до чинного законодавства. Відповідальними за ведення бухгалтерського обліку та 

надання звітності в Палаті є Виконавчий директор Палати та головний бухгалтер. Палата для 

облікової роботи залучає головного бухгалтера (з правом другого підпису під фінансово-

розпорядчими документами) або незалежного аудитора. При цьому аудитор не має права 

другого підпису під фінансово-розпорядчими документами Палати.  

18.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Палати здійснюються органами 

нагляду (контролю) згідно з чинним законодавством України.  

18.3. Фінансовий рік Палати починається 01 січня і завершується 31 грудня цього ж 

року. 

  

Стаття 19. Внесення змін та доповнень до Статуту Палати 



20  

  

СТАТУТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ. Нова редакція 2020  

19.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту належить до компетенції 

Загальних зборів.  

19.2. Будь-які зміни та доповнення до Статуту повинні бути викладені в письмовій 

формі у вигляді нової редакції Статуту.  

19.3. Всі зміни та доповнення до цього Статуту підлягають обов'язковій державній 

реєстрації.  

  

Стаття 20. Припинення діяльності Палати  

20.1. Припинення діяльності Палати відбувається шляхом її ліквідації.  

20.2. Палата ліквідується за рішенням Загальних зборів. Палата може бути ліквідована 

також за рішенням суду у випадках і порядку, встановлених законодавством України.  

20.3. Ліквідація Палати провадиться призначеною Загальними зборами Ліквідаційною 

комісією, а у випадках припинення діяльності Палати за рішенням суду - Ліквідаційною 

комісією, що призначається судом.   

20.4. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по 

управлінню справами Палати.  

20.5. Ліквідаційна комісія забезпечує проведення ліквідаційних процедур згідно з 

порядком, встановленим законодавством.  

20.6. Активи ліквідованої Палати, що залишились після розрахунків з кредиторами, 

повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховані до доходу бюджету.  

20.7. Ліквідація вважається завершеною, а Палата такою, що припинила свою 

діяльність, з моменту внесення запису про це в Єдиний державний реєстр.  

  

  

 Голова Загальних зборів  
 
 

  

 Секретар Загальних зборів  
 
 

  

  

  


