
— велика увага приділяється соціальному за#
безпеченню членів, тобто для них формують фон#
ди допомоги, пенсійні фонди, фонди надання до#
помоги сім’ям, що втратили членів, які були в Па#
латі цивільних інженерів;

— особливим пунктом є наявність електронно#
го підпису у кожного члена Палати, а також забез#
печення професійного захисту приватних даних та
самого електронного підпису, а також захист пра#
ва його використовувати;

— високий рівень відповідальності членів па#
лат додатково забезпечується фактом принесення
присяги (моральна відповідальність).

У статті представлений далеко не повний огляд
особливостей саморегулювання у будівництві в
різних країнах. Подальше вивчення такого
досвіду, виявлення принципів та ідей, які могли би
бути реалізовані в українських умовах, сприятиме
побудові індивідуальної,  оптимальної для Ук#
раїни моделі саморегулювання, здатної вирішити
проблеми, притаманні сучасному будівельному
комплексу України.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ
САМОРЕГУЛЮВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ 
У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано організаційні та еконо#

мічні особливості російського досвіду саморегулю#
вання в будівництві.

Ключові слова: саморегулювання, будівництво.

Досвід впровадження саморегулювання будів#
ництва в Росії з цікавістю вивчається українськими
спеціалістами. Як на нашу думку, перехід до само#
регулювання в будівельній галузі Росії відбувся до#
сить стрімко, незважаючи на більш ніж десятиріч#
ний досвід саморегулювання в інших напрямах
діяльності (наприклад, нотаріальні та адвокатські па#
лати, об’єднання арбітражних управляючих, управ#
ляючі компанії професійних учасників ринку цін#
них паперів здійснюють свою діяльність як СРО).
У грудні 2007 року був прийнятий базовий Феде#
ральний закон «Про саморегулівні організації» (далі
– закон), який передбачив передачу деяких регулю#
ючих функцій саморегулівним організаціям та роз#
роблення самими СРО власних правил гри на ринку.
Держава відмовилась від галузевої нормотворчості,
зберігши за собою функцію нагляду за поведінкою
учасників ринку. Разом з тим, по відношенню до СРО
встановлено підвищені вимоги матеріальної відпо#
відальності учасників СРО перед споживачами. Як
наслідок, саморегулівні організації мають відрізня#
тися від інших некомерційних організацій підприєм#
ців не тільки за функцією, а й організаційною струк#
турою та наявністю додаткових механізмів відпо#
відальності учасників СРО перед третіми особами.

Прийнятий закон вирішуватиме наступні завдан#
ня: підтримання високих стандартів підприємниць#
кої діяльності та ділової етики в галузі; створення
альтернативних механізмів розв’язання спорів суб’єк#
тів саморегулювання та споживачів, а також об’єктів
саморегулювання та держави; зменшення державно#
го регулювання діяльності суб’єктів саморегулювання.

Законом передбачено, що стандарти та правила
підприємницької діяльності, розроблені підпри#
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ємцями, мають бути визнані державою, судами,
споживачами послуг як реальний інструмент регу#
лювання, порушення якого може бути покараним.

Для реалізації положень закону були внесені
зміни до Містобудівельного кодексу Російської
Федерації та інших законодавчих актів. З метою
стимулювання розвитку системи саморегулівних
організацій у будівельній сфері, змінами до Феде#
рального Закону РФ N 128#ФЗ «Про ліцензуван#
ня окремих видів діяльності» з 01.01.2010  припи#
нилося ліцензування проектування, будівництва
та інженерно#вишукувальних робіт для споруд#
ження будівель і споруд, за винятком споруд се#
зонного та допоміжного призначення. З 1 січня
2010 року будівельні та проектні організації мо#
жуть працювати тільки за наявності допуску СРО
до певних видів робіт, які впливають на безпеку
об’єктів капітального будівництва. Перелік таких
робіт, затверджений наказом Міністерства регіо#
нального розвитку в грудні 2008 року, містив
приблизно 800 видів робіт (під впливом будівель#
ної спільноти з 1 червня 2010 року цей перелік
скоротився до 300 видів робіт).

Пожвавлення процесу добровільного створення
саморегулівних організацій не відбувалось, оскіль#
ки,  зазначені зміни носили декларативний харак#
тер. Станом на жовтень 2009 року, коли вже було
відомо, що з 1 січня необхідно бути обов’язково чле#
ном СРО для виконання значного переліку робіт, в
саморегулівні організації будівельної сфери всту#
пили близько 6,5 тисяч організацій (із близько 270
тис. загальної кількості таких організацій в Росії). 

Станом на кінець травня 2010 року зареєстровано
406 саморегулівних організацій, зайнятих в будівни#
цтві, проектуванні та інженерних вишукуваннях, які
видали допуски  більш ніж 70 тисячам організацій. 

Структура саморегулювання в будівельному
комплексі Росії наведена на рис. 1.

Серед переваг запровадження саморегулюван#
ня будівельної сфері  в Росії можна виділити:

# позбавлення галузі від фірм#одноденок;
# створення умов для недоцільності умисного

роздроблення бізнесу з метою використання спро#
щеної системи оподаткування.

На нашу думку, саме цих переваг доцільніше
було б досягати шляхом вдосконалення законода#
вства щодо оподаткування, державних та муніци#
пальних закупівель.

Говорити про результати саморегулювання в під#
вищенні якості та безпеки робіт поки зарано. Про#

те певні недоліки саморегулювання будівництва в
Росії можна відзначити вже тепер (за словами пре#
зидента Національного об’єднання будівельників
Є. Басина, голови Комітету Державної Думи з пи#
тань власності В.Плескачевського, президента за#
гальноросійської громадської організації малого
та середнього підприємництва «ОПОРА РОСІЇ»
С. Борисова та інших експертів):

# можливість монополізації будівельної галузі,
оскільки існують суттєві перепони для малого та се#
реднього бізнесу, а саме проблема отримання допуску
СРО, великі членські та компенсаційні відрахування;

# встановлення мінімальної кількості членів
СРО примушує саморегулівні організації не зва#
жати на недоліки компаній#членів СРО (позбав#
лення членства сотої організації позбавить до#
пусків решту 99 членів будівельної СРО);

# непоінформованість та нерішучість багатьох бу#
дівельних організацій (нерозуміння суті нововведен#
ня та його цілей, недостатність інформації про СРО,
що утруднює вибір саморегулівної організації);

# розвиток бюрократизму та чиновництва
(представники влади створюють свої СРО, вста#
новлюють необґрунтовано високі вступні та
членські внески та намагаються зробити членство в
цих СРО обов’язковим для всіх учасників ринку);

# формування тіньового ринку продажу та переп#
родажу допусків на будівельні роботи, членства СРО.

Наведені проблеми саморегулювання будівниц#
тва Росії свідчать про недосконалість законодав#
ства у цій сфері, але принципово не відкидають
ідею саморегулювання. Можливо, непродуманість
державних рішень була наслідком стрімкості ново#
введень щодо СРО. На сьогодні законодавство Ро#
сійської Федерації продовжує вдосконалюватися. 
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