
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

 

ПРОЕКТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 4 грудня 2019 року 

Протокол № 10 

 

Про Рекомендації слухань у Комітеті  

на тему: "Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи  

вирішення проблем постраждалих інвесторів", 

які відбулися 4 листопада 2019 року  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заслухавши інформацію підкомітетів з питань захисту інвестицій в об’єкти 

будівництва, з питань будівництва та проектування, з питань житлової політики 

та житлового господарства про Рекомендації комітетських слухань "Захист 

інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих 

інвесторів", які відбулися 4 листопада 2019 року, а також з метою вирішення 

організаційних питань щодо забезпечення їх виконання, беручи до уваги 

положення пунктів 1, 2, 5, 8 частини першої статті 15, пунктів 1, 2 частини 

першої статті 28, пунктів 1, 3 статті 49, частини другої статті 52 Закону України 

"Про комітети Верховної Ради України", частини першої статті 234 Регламенту 

Верховної Ради України, Комітет вирішив:  
 

1. Схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на тему: "Захист інвестицій в житлову нерухомість 

та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів" (далі Рекомендації), 

що додаються. 

2. Направити Рекомендації Верховному Суду, Кабінету Міністрів України, 

Міністерству розвитку громад та територій України, обласним державним 

адміністраціям, Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) для їх розгляду та вжиття відповідних заходів. 

3. Провести у період роботи третьої сесії Верховної Ради України 

IX скликання парламентські слухання на тему: "Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів". 
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4. Створити Робочу групу у Комітеті з розроблення проекту Закону щодо 

захисту майбутніх інвестицій в житлову забудову та запобігання появи нових 

проблемних об’єктів будівництва. 

5. Призначити народного депутата України, заступника Голови Комітету 

О.Шуляк – Головою Робочої групи та народного депутата України, Голову 

підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва О.Аліксійчука –

заступником Голови Робочої групи. 

6. Доручити Голові Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, а також інших 

фахівців. Надати Голові Робочої групи право, у разі необхідності, вносити 

зміни до її складу. 

7. Доручити Робочій групі у період роботи другої – третьої сесії Верховної 

Ради України IX скликання розробити та внести на розгляд Комітету проект 

Закону щодо захисту майбутніх інвестицій в житлову забудову та запобігання 

появи нових проблемних об’єктів будівництва. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

 

 

 

Голова Комітету           А. КЛОЧКО 


