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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-



 2 

технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного 

супроводу об'єктів, удосконалення процедури обстеження об'єктів, прийнятих в 

експлуатацію в установленому законодавством порядку (реєстр. №6383, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

ІІ. Організаційні питання 

2. Кадрові питання (щодо призначення на посади головних консультантів 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Поляка А.О. та Маленівської К.М.,  напрямки – адміністративно-територіальний 

устрій, місцеве самоврядування та державні символи України). 

ІІІ. Різне 

 

*** 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

22 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

І.Гузь, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, 

А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, М.Саврасов, 

Д.Чорний, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 
 

 

*** 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-

технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного 

супроводу об'єктів, удосконалення процедури обстеження об'єктів, прийнятих в 

експлуатацію в установленому законодавством порядку (реєстр. №6383, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

ІІ. Організаційні питання 

2. Кадрові питання (щодо призначення на посади головних консультантів 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
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Поляка А.О. та Маленівської К.М.,  напрямки – адміністративно-територіальний 

устрій, місцеве самоврядування та державні символи України). 

ІІІ. Різне 

 
 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та територій 

України Н.Козловської про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного 

моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-

технічного супроводу об'єктів, удосконалення процедури обстеження об'єктів, 

прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку (реєстр. 

№6383, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформувала присутніх, що метою законопроекту є створення 

правових умов для використання сучасних технологій будівельного 

інформаційного моделювання (далі – ВІМ-технології) як одного з ключових 

інструментів для подальшого реформування, модернізації та цифрової 

трансформації будівельної галузі України. 

Проект акта направлений на запровадження загальної цифровізації 

будівельних процесів на всіх етапах життєвого циклу об’єктів (від проектування до 

ліквідації), в тому числі, на врегулювання питань здійснення науково-технічного 

супроводу та удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в 

експлуатацію в установленому законодавством порядку. 

Н.Козловська повідомила, що зазначеним проектом Закону пропонується 

внести зміни до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

архітектурну діяльність», «Про будівельні норми», зокрема, щодо: 

- надання визначення основним термінам («інформаційна модель», 

«життєвий цикл» тощо) з метою запровадження у законодавче правове поле нових 

понять, пов’язаних із застосуванням ВІМ-технологій; 

- врахування життєвого циклу об’єктів при здійсненні містобудівної 

діяльності з метою переходу від звичайного (традиційного) проектування та 

будівництва об’єктів до розрахунку вартості всього життєвого циклу об’єктів 

будівництва; 

- надання Кабінету Міністрів України та Міністерству розвитку громад та 

територій України правових підстав для внесення змін до чинних та розроблення 

нових підзаконних актів, необхідних для належного застосування ВІМ-технологій. 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда оголосив 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-

технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного 

супроводу об'єктів, удосконалення процедури обстеження об'єктів, прийнятих в 
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експлуатацію в установленому законодавством порядку (реєстр. № 6383), за 

наслідками його розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Також зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень 

з іншими положеннями законодавства, запропонувати Комітету звернутись до 

Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні 

під час розгляду даного законопроекту відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України про необхідність внесення пропозицій і 

поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Козловська. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного 

інформаційного моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах життєвого циклу 

об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів, удосконалення процедури 

обстеження об'єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством 

порядку (реєстр. № 6383), за наслідками його розгляду в першому читанні прийняти 

за основу; 

- зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень 

з іншими положеннями законодавства, звернутись до Голови Верховної Ради 

України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного 

законопроекту відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради 

України про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, 

уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших 

структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту (зокрема, щодо надання визначення окремих понять 

(термінів), встановлення вимог використання будівельного інформаційного 

моделювання при проектуванні об'єктів будівництва, внесення змін до житлового 

законодавства тощо); 

- співдоповідачем від Комітету при розгляді даного питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах 
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життєвого циклу об'єктів та науково-технічного супроводу об'єктів, удосконалення 

процедури обстеження об'єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому 

законодавством порядку (реєстр. № 6383), за наслідками його розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та 

редакційного доопрацювання проекту Закону й узгодження окремих його положень 

з іншими положеннями законодавства, звернутись до Голови Верховної Ради 

України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду даного 

законопроекту відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради 

України про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, 

уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших 

структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового 

регулювання законопроекту (зокрема, щодо надання визначення окремих понять 

(термінів), встановлення вимог використання будівельного інформаційного 

моделювання при проектуванні об'єктів будівництва, внесення змін до житлового 

законодавства тощо). 

3. Співдоповідачем від Комітету при розгляді даного питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

23 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

І.Гузь, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, 

А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, 

А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про кадрові питання 

щодо призначення на посади головних консультантів секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Поляка А.О. та 

Маленівської К.М.,  напрямки – адміністративно-територіальний устрій, місцеве 

самоврядування та державні символи України. 

Доповідач поінформував, що ці кандидатури згідно Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» запропоновані керівником секретаріату 

Комітету А.Малюгою, вони були погоджені ним, як Головою Комітету, головами 

профільних підкомітетів Комітету В.Безгіним, О.Літвіновим та керівником 

Апарату Верховної Ради України В.Штучним. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 
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- підтримати пропозицію про призначення на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

МАЛЕНІВСЬКОЇ Карини Михайлівни; 

- підтримати пропозицію про призначення на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ПОЛЯКА 

Андрія Олександровича; 

- доручити йому, як Голові Комітету, скерувати до Керівника Апарату 

Верховної Ради України Штучного В.В. подання про призначення Маленівської 

К.М. та Поляка А.О. на посади головних консультантів секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію про призначення на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

МАЛЕНІВСЬКОЇ Карини Михайлівни. 

2. Підтримати пропозицію про призначення на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ПОЛЯКА 

Андрія Олександровича. 

3. Доручити Голові Комітету Клочку А.А. скерувати до Керівника Апарату 

Верховної Ради України Штучного В.В. подання про призначення Маленівської 

К.М. та Поляка А.О. на посади головних консультантів секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

24 народні депутати України – члени Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 23 народні депутати України (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, 

Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, 

В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, 

В.Рубльов, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (О.Шуляк). 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

1 червня 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-

технології) на всіх етапах життєвого циклу об'єктів та науково-технічного 

супроводу об'єктів, удосконалення процедури обстеження об'єктів, прийнятих в 

експлуатацію в установленому законодавством порядку (реєстр. №6383, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

ІІ. Організаційні питання 

2. Кадрові питання (щодо призначення на посади головних консультантів 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Поляка А.О. та Маленівської К.М.,  напрямки – адміністративно-територіальний 

устрій, місцеве самоврядування та державні символи України). 

ІІІ. Різне 

 


