
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

 

 

ВИСНОВОК 
 

від 1 жовтня 2019 року 

Протокол № 4 

 

Про проект Закону України 

''Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг  

у сфері будівництва та створення Єдиної державної  

електронної системи у сфері будівництва'' 

(реєстр. №1081, друге читання) 

_______________________________________________________________ 

 

За дорученням Верховної Ради України Комітет Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 1 жовтня 2019 року 

зауваження і пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої 

ініціативи до проекту Закону України ''Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних 

послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи 

у сфері будівництва'' (реєстр. №  1081), поданого народними депутатами України 

О. Шуляк, В. Безгіним та іншими, прийнятого Верховною Радою України за 

наслідками розгляду в першому читанні за основу 11 вересня 2019 року. 

До розгляду законопроекту на засіданні Комітету підготовлено 

порівняльну таблицю, до якої включено 201 поправку та пропозицію, що 

надійшли від 12 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких за рішенням 

спільного засідання підкомітетів з питань будівництва та проектування, з питань 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови, з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі: 

101 – враховано, 11 – враховано частково, 25 – враховано редакційно, 64 – 

відхилено. 

На засіданні Комітету відбулася дискусія стосовно підпункту 2 пункту 6 

розділу I законопроекту, згідно із яким пропонується положення частини шостої 
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статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» щодо погодження 

головним архітектором міста, району містобудівного та архітектурного 

проектного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, 

історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, 

виключити. Учасники обговорення наголосили на важливості зазначених 

повноважень головних архітекторів у збереженні історичної частини міста, 

історичних ареалів тощо і необхідності виключення даної норми через її 

неузгодженість і протиріччя із частиною третьою статті 7 Закону України «Про 

архітектурну діяльність» та частиною шостою статті 31 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», положеннями яких встановлена 

відсутність будь-яких погоджень проектної документації на будівництво об'єктів 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Заслухавши інформацію підкомітетів з питань будівництва та 

проектування, з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій забудови, з питань технічного регулювання і ціноутворення у 

будівництві, виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у 

будівельній галузі, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів 

Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання, 

Комітет ухвалив: 

1. З метою техніко-юридичного узгодження окремих положень проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та 

створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» (реєстр. 

№  1081) із підготовленими до розгляду у другому читанні окремими 

положеннями проектів законів України ''Про внесення змін до Закону України 

''Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві'' (реєстр. 

№ 1052) та ''Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності'' (реєстр. 

№ 1060), включити до порівняльної таблиці законопроекту з реєстр. №  1081 як 

враховані поправки та пропозиції, оголошені на засіданні Комітету народним 

депутатом України О. Шуляк (додаток №1). 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини четвертої 

статті 120, пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради 

України розглянути підготовлену для розгляду в другому читанні порівняльну 

таблицю до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у 

сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва» (реєстр. №  1081) та з врахуванням результатів голосування по 

кожній із альтернативних пропозицій і поправок №№  22, 23, 24, 25, внесених 

відповідно народними депутатами України О. Савчук, Т. Плачковою, Г. Бондар, 

І. Юнаковим, щодо яких Комітет не прийняв рішення, прийняти законопроект в 

другому читанні та в  цілому. 



3 

3. У разі прийняття Верховною Радою України законопроекту в другому 

читанні та в цілому доручити Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при 

підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України 

його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання народному депутату України, заступнику 

голови Комітету О. Шуляк. 

 

 

Голова Комітету       А. КЛОЧКО 



Додаток №1 

до Висновку Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

«Про проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення 

порядку надання адміністративних послуг 

у сфері будівництва та створення Єдиної 

державної електронної системи у сфері 

будівництва» від 1 жовтня 2019 року 

Протокол № 4 

 

Пропозиції та поправки  

народного депутата України О.Шуляк до проекту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері 

будівництва та створення Єдиної державної електронної  

системи у сфері будівництва» 

(реєстр. №  1081) 

 

1. Пункт 9 розділу I викласти в такій редакції: 

"9. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 

2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 34, 

ст. 486; 2017 р., № 33, ст. 359): 

"1) частину першу статті 8 викласти в такій редакції: 

1. У рекламі забороняється: 

1) поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення 

на митну територію України яких заборонено законом; 

2) вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками 

походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної 

належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними 

ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що 

дискредитують товари інших осіб; 

3) подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити 

порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або 

життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами 

безпеки; 

4) використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість 

споживачів реклами; 

5) наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються 

рекламованим товаром; 



2 

6) використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, 

Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення 

державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні 

назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, 

передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності; 

7) рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або 

виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, 

ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії; 

8) вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без 

письмової згоди цієї особи; 

9) імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, 

що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами 

України у сфері інтелектуальної власності; 

10) рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, 

гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації 

про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. 

Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо 

конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами; 

11) розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка 

містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження 

людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо 

глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких 

фільмів; 

12) розповсюджувати рекламу про спорудження об'єкта житлового 

будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та 

юридичних осіб, у тому числі в управління: 

без наявності у замовника будівництва права власності або користування 

земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт, що рекламується; 

без наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних 

робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, отриманого відповідно до 

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 

без наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво 

об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із 

середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, ліцензії на провадження 

господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів; 

якщо залучення коштів фізичних та юридичних осіб (у тому числі в 

управління) для спорудження таких об’єктів здійснюється без дотримання вимог 

частини третьої статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність"; 

13) розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання. 

2) частину першу статті 251 викласти в такій редакції: 

"1. Реклама об’єктів житлового будівництва (у тому числі житлових та 

нежитлових приміщень) з метою залучення коштів фізичних та юридичних осіб 

(у тому числі в управління) для спорудження таких об’єктів дозволяється лише: 

1) за наявності у замовника будівництва права власності або користування 

земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт, що рекламується; 
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2) за наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних 

робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, отриманого відповідно до 

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 

3) за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво 

об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із 

середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками ліцензії на провадження 

господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів; 

4) за умови якщо залучення коштів фізичних та юридичних осіб (у тому 

числі в управління) для спорудження таких об’єктів здійснюється відповідно до 

частини третьої статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність".  

Така реклама має містити реквізити документів, визначених цією частиною, 

та ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у 

сфері будівництва (для об’єктів, які отримали право на виконання будівельних 

робіт після запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва)"; 

2. Абзац четвертий підпункту 7 пункту 11 розділу I виключити. 

3. Підпункт 8 пункту 11 розділу I виключити. 

______________ 

 


