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ПАРАМЕТРИЧНИЙ МЕТОД НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

ЗРОБЛЕНО

В РОБОТІ

на оновлення 
ДБН в 

бюджеті 
2021

56 млн 
гривеньІнноваційні 

матеріали 
та технології

Сучасні 
архітектурні 

рішення

Безпечність та 
інклюзивність

будівель

Залучення 
науково-освітнього 

потенціалу галузі

Підготовка до 
впровадження 

(навчання, 
перепідготовка тощо)

Започатковано 
оновлення ДБН

Ухвалено 
закон № 156-IX

Розпочато 
Публічне обговорення 

Концепції технічного 
регулювання
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СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВИЛА ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗРОБЛЕНО

В РОБОТІ

для 
обов’язкового 
декларуваня

35 категорій
Безпека та 

енерго-
ефективність

Якість за 
європейськими 

нормами

Захист прав 
споживачів

Створення 
інфраструктури 

(органи, лабораторії)

Визначення органу 
ринкового контролю

Підготовка до 
«промислового безвізу»

Проекти постанов для 
підтримки Закону

Ухвалено 
закон № 850-IX

Йде процес 
гармонізації стандартів
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ГАЛУЗІ

ЗРОБЛЕНО

В РОБОТІ

уже в 
Е-СИСТЕМІ

130 тисяч
документів

Е-СИСТЕМА 
в будівництві

Інновації 
в сфері 

проектування 
та експлуатації

Удар по 
коррупції
в галузі

Закон
про реєстр 

нерухомості

Концепція 
впровадження ВІМ 

технологій в Україні

Ухвалено 
закон № 199-IX

Е-кабінет 
забудовника

Запровадження 
єдиного адресного 

реєстру
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НОВІ СТАНДАРТИ ТА ДОСТУПНІСТЬ ЖИТЛА

ЗРОБЛЕНО

В РОБОТІ

Захист 
інвесторів 
у житло

Запобіжники 
від недобудов 
та шахрайства

«Зрозумілі» 
правила 

для іпотеки

Реконструкція та 
реновація 

застарілого житла

Реалізується програма 
«Доступне житло»

Зареєстровано 
законопроект № 5091

коштів 
населення на 
будівництво 

житла

32 млрд
гривень
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ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО

Дорожня 
інфраструктура

6 500 км

Соціальні 
об’єкти

Історичні 
пам’ятки

2021 -2020 -2020 -

1 163 
об’єкти

~ 100 
пам’яток

бюджет 
ВЕЛИКОГО 

БУДІВНИЦТВА 
у 2021

150 млрд
гривень



НАЙБЛИЖЧІ КРОКИ ТА ПЛАНИ

Реформа системи архітектурно-будівельного контролю

за 
зверненнями 

в ДАБІ 
у грудні 

2020

53 %
відмов

Е-СИСТЕМА та 
подальша цифровізація

Руйнування монополії 
ДАБІ через інститут 

незалежних контролерів

Персональна майнова 
та кримінальна 

відповідальність за 
порушення

Оновлення системи 
нагляду за учасниками 

ринку будівництва
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КОНТАКТИ

                    
                     

                    
                     

м. Київ
вул. Інститутська, 8

+38(044) 255-46-14

                         
                     

                         
                     

shuliak@rada.gov.ua

                            
                     

ОЛЕНА ШУЛЯК
Народний депутат 
України


