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Новини галузі
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Шановні колеги! 

 
З розвитком будівництва держава і сус-
пільство пов’язують очікування прискоре-
ного піднесення економіки країни та вирі-
шення складних питань величезної сус-
пільної значущості.  Тож, створення умов і 
можливостей для масового будівництва 
житла, об’єктів соціальної та інженерної ін-
фраструктури, виробництва на потужностях 
вітчизняних підприємств високоякісних 
будівельних матеріалів та виробів, 
вирішення нагальних  питань стимулювання 
попиту та пропозицій на ринку будівництва і 
нерухомості, разом з ініціативами самих 
будівельників та виробників будівельних 
матеріалів і виробів – складові практичної 
реалізації державотворчих соціальних 
проектів та програм. Об’єднати  зусилля, 
прагнення та досвід підприємств  заради 
досягнення спільної мети – головна мета 
діяльності Будівельної палати України, наше 
професійне поєднане завдання та 
призначення. Галузь і суспільство чекають 
від нас законотворчих та фахових ініціатив 
здатних забезпечити стабільне зростання 
могутності та заможності держави. Вдячний 
всім членам Будівельної палати України, які 
приймають, сприймають і усвідомлюють всю 
повноту власної відповідальності за досяг-
нення визначеної мети. Двері Палати зав-
жди відчинені перед установами, орга-
нізаціями та підприємцями будівельної 
сфери, які відповідають уставним критеріям 
БПУ, згодні та здатні разом вибудовувати 
нове майбутнє будівельної галузі України. 
 Разом до перемоги! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            Герой України, 
                 Президент Будівельної палати України, 
                                  Петро Степанович Шилюк 
 
 

 
 

Запит Пропозиція Втілення

Сторінка Президента Будівельної Палати України 
 



  

  

 
28 лютого у ТПП України відбулась конференція 

«Енергоефективне та зелене будівництво – вимоги до реформування галузі». 

 

 

Конференцію було організовано Будівель-
ною  палатою України разом із Всеукраїн-
ською спілкою виробників будматеріалів, 
Конфедерацією будівельників України та 
Всеукраїнською громадською організацією 
«Жива планета». 

 
 

 
 
 
 
 
 

Головними аспектами конференції було 
впровадження принципів енергоефективності, 
сталого розвитку та екологічності технологій 
та матеріалів, що застосовуються у процесах 
проектування, будівництва та сертифікації як 
об’єктів житлового будівництва, так і комерцій-
них та громадських об’єктів. 
Будівельну палату України представляли 
підприємства-члени БПУ та один з керівників 
її Секретаріату Пєтушков О.А. 
 Зокрема,під час виступу Пєтушков О.А. зазна-
чив: 
”Настав час активно розвивати еволюційні 
напрями подальшого розвитку будівельної 
галузі та будівництва в цілому. Це виходить з 
потреб наших громадян мати житло, яке 
відповідає європейським стандартам життя. 
“Зелене” будівництво це, в першу чергу, усві-
домлення всіма учасниками будівельного 
процесу необхідності створювати такі об’єкти 
житла та соціальної інфраструктури, які пов-
ною мірою відповідають сучасним вимогам 
енергозбереження, енергоспоживання, еколо-
гічної безпеки та комфорту. 
Будівельна палата об’єднує в своєму складі і 
будівельників, і виробників матеріалів та 
виробів, і девелоперів, і проектувальників, а 
також фізичних осіб-підприємців, що 
працюють в будівельній та суміжних до 
будівництва галузях. З огляду на це, саме 
Будівельна палата є тією професійною гро-
мадською суспільною інституцією, яка має 
об’єднати, зкоординувати та спрямувати 
зусилля на розроблення законодавчого та 
нормативно-регуляторного забезпечення реа-
лізації цього напряму сучасного розвитку 
галузі. Нам потрібен принципово інший підхід 
до процесу проектування, який буде робити 
кожний новий проект більш конкуренто-
спроможнім.Таким чином, зрозуміло, що “зе-
лене” будівництво має стати, не в останню 
чергу, і складовою нової фінансово-еконо-
мічної політики замовників та підрядників.” 

 

 
 

 
 
 

   

Заходи, що проводилися за участю Будівельної палати України 



 
 

В період з 4 по 6 березня 2014 року 
в приміщенні Міжнародного виставкового центру 

відбулася  18 –та  Міжнародна професійна будівельна виставка «KyivBuild 2014».  
 
 

      Виставку традиційно підтримали Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України, Національна спілка архітекторів України,   Конфедерація будівельників України, Асоціація 
"Союз виробників будівельних матеріалів і конструкцій ", Асоціація міст України, а Будівельна палата 
України виступила одним з провідних партнерів проведення цього масштабного представницького 
заходу. Географія KyivBuild 2014 включала, окрім України, Болгарію, Великобританію, Іспанію, Італію, 
Росію, Тайвань, Туреччину і Чехію. 
     При формуванні експозиції та ділової програми KyivBuild 2014 був зроблений  акцент   на 
цілісному підході до процесу будівництва - від ідеї архітектора до реалізації об'єкту, із застосуванням 
новітніх технологій і конструкцій. 
    Вперше в програмі міжнародної виставки KyivBuild 2014 були проведені спеціалізовані дні для 
виробників популярних будівельних матеріалів - залізобетону і кераміки. 
    У перший день виставки, 4 березня, в рамках Дня залізобетону відбулася конференція "Збірний 
залізобетон в будівництві. Застосування і технології. Індустріальне домобудівництво" в рамках якої 
здійснено заходи щодо презентації Будівельної палати України.  

 

 
 

       Президент Будівельної палати України, Герой України П.С.Шилюк взяв участь у роботі конфе-
ренції, привітав усіх учасників та гостей виставки «Київ-Білд 2014» і виступив з доповіддю. 
       Зокрема П.С.Шилюк зазначив: «Я – будівельник. Все моє професійне життя пов’язане з будівниц-
твом та виробництвом основного матеріалу сучасного будування – залізобетоном.  
       Запатентований у 1867 році Жозефом Мон’є, як матеріал для  виготовлення кадовбів для рос-
лин, сьогодні залізобетон є найрозповсюдженішим матеріалом у будівництві. 
       Довговічність, надійність, технологічність, стійкість – ось не всі, але, мабуть, головні вимоги до 
сучасного будівельного матеріалу, з якого необхідно будувати нові споруди, спрямовані в майбутнє. 
 Залізобетон є саме таким будівельним матеріалом, характерні якості якого:    

 невисока ціна — залізобетонні конструкції значно дешевші від сталевих; 
 вогнестійкість — порівняно зі сталлю і деревом; 
 технологічність — при бетонуванні нескладно отримувати будь-яку форму конструкції; 
 хімічна і біологічна стійкість — не схильний до корозії, старіння, гниття.» 

 

       П.С.Шилюк упевнений, що в наші дні, коли приходить суспільне  усвідомлення необхідності при-
скореного розвитку масового житлового будівництва, коли на перший план виступають соціальні 
запити розробити та втілити нові програми будівництва, орієнтовані на задоволення потреб най-
ширших верств населення, коли  ринковим пріоритетом має стати якісне та швидке будівництво архі-
тектурно – привабливого та комфортного житла з використанням збірного залізобетону. 
      Індустріальне житлове будівництво отримує могутній стимул розвитку. 
      Будівельники і професійно-громадські організації повинні сформувати напрями, цілі та завдання, 
які дадуть можливість досягнути визначеної мети. 



 

НОВИНИ ГАЛУЗІ 

 
 

Віце-прем’єр-міністром – Міністром регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства став 

Володимир Гройсман 
 

Володимир Борисович Гройсман народився 20 січня 1978 року у Вінниці. У 2003 
році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за фахом 
«юриспруденція».  У 2010 році закінчив Національну академію державного управління при 
Президентові України, отримавши диплом магістра за фахом «Управління суспільним 
розвитком» спеціалізація «Управління на регіональному і місцевому рівнях». У 1994-2005 
рр. працював на керівних посадах в комерційних структурах.  
2002 – депутат Вінницької міської ради. Працював заступником голови постійної 
депутатської комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики.  
У 2005 році обраний секретарем Вінницької міської ради, виконував обов'язки 
Вінницького міського голови.  
Із 2006 року – міський голова Вінниці, переобраний в 2010. 
Віце-президент Асоціації міст України і громад з питань житлово-комунального 
господарства. 
Нагороджений орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів, Кавалерським Хрестом Ордену 
Заслуг Республіки Польща.  
Одружений. Виховує двох дочок і сина. 

 
За часи керівництва Вінницею стратегічним пріоритетом для Гройсмана В.Б. завжди були розбудова 

цього сучасного, орієнтованого на європейські стандарти якості життя й інноваційного розвитку гармонійного 
міста. За останні роки під його безпосереднім керівництвом оновлені усі сфери життєдіяльності міста - інфра-
структура, соціальне життя, економіка, система управління. У кожній з них запроваджувалися нові технології 
та унікальні рішення, залишаючи у фокусі всіх зусиль  людський вимір. 

Будівельна галузь зараз, як ніколи, потребує саме такого інноваційного, конструктивного підходу. 
Будівельна палата України, яка  є недержавною професійною самоврядною організацією, єдиною в Україні 
галузевою торгово-промисловою палатою, що об’єднує юридичних осіб будівельної та пов’язаних з нею га-
лузей, всіляко сприятиме роботі профільного Міністерства в розвитку та інтеграції наших підприємств у світо-
ву економіку, формуванню сучасної промислової, фінансової, торговельної інфраструктур, а також створенню 
сприятливих умов для підприємницької діяльності в сфері будівництва, всебічному розвитку будівельної інду-
стрії, науково-технічних і торговельних зав’язків між будівельниками України та будівельниками інших країн.   

Щиро бажаємо Вам, шановний Володимире Борисовичу, значних успіхів та досягнень у розбудові на-
шої країни, і хочемо Вас запевнити, що Будівельна палата України та усі її члени всіляко підтримуватимуть 
Ваші державницькі починання! 
 

   

  

Столичний досвід впровадження містобудівного кадастру 
поширюється на всю Україну 

Впровадження електронного містобудівного кадастру у місті Києві - 
пілотний проект Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, 
що відзначився позитивним досвідом та новими досягненнями у місто- 
будуванні України. Відтак, практика у формуванні кадастру пошириться 
й на інші регіони, інформує прес-служба Департаменту містобудування 
та архітектури.  



Серед областей, у яких вже почалися роботи з впровадження електронного містобудівного кадастру 
- Одеська, Дніпропетровська та Донецька, міста Вінниця і Севастополь. Регіональні веб-портали з 
часом будуть об’єднані у єдиний загальнодержавний публічний ресурс з містобудівної документації.  
Геоінформаційний портал містобудівного кадастру Києва запрацював з 1 липня 2013 року. За цей 
час, електронна система наповнилася даними про межі охоронних, санітарних та інших зон, що 
обмежують будівництво, про зелені зони столиці, пам'ятники архітектури, житлові будинки, школи, 
садки, парки та ін. Відображено у геопорталі й міські проекти, які втілюються владою.  
Мета створеного ресурсу - забезпечити киян інформацією про розвиток міста та про містобудівні 
плани. Кадастр робить інформацію для всіх користувачів доступною. Інформація, що міститься на 
порталі є цікавою і важливою як забудовникам, так і громадськості.  
Серед останніх оновлень порталу – комплексна схема розміщення тимчасових споруд, відповідно 
до якої вже цього року мають стояти кіоски у столиці. Тимчасові споруди будуть розміщуватись у 
конкретно визначених місцях з урахуванням норм і вимог законодавства.  
 «Розроблена фахівцями комплексна схема дозволить врегулювати стихійний ринок нелегальних 
кіосків. При розміщенні тимчасових споруд враховуватимуться мінімальні відстані до об’єктів 
пам‘ятно-охоронного значення, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, державних та 
муніципальних установ. Кіоски стоятимуть не там, де зручно їх власникам, а там, де це не 
суперечить нормам і принципам комфортного середовища. А звірити, чи законно розміщений кіоск у 
тому чи іншому місці, можна буде на порталі містобудівного кадастру, де саме й показані можливі 
місця їх розташування», - зазначив заступник директора Департаменту містобудування та 
архітектури КМДА Андрій Вавриш.  

06/03/2014 №9 (19088) Вечірній Київ http://www.eveningkiev.com/ua/19088/news/1394547927.html 

 

   

Эксперты прогнозируют рост инвестиций в недвижимость в этом 
году 

Несмотря на сложную обстановку в стране, эксперты рынка 
недвижимости прогнозируют не менее чем двукратный рост 
инвестиций в этот рынок. В текущем году инвестиции в рынок 
недвижимости Украины вырастут до $100-250 млн. Такие данные 
приводятся в сообщении консалтинговой компании DTZ. 

 
По оценкам компании, общий объем вторичного инвестирования на рынке недвижимости в Украине 
в этом году составит $100-250 млн. Для сравнения, в 2013 году эта цифра составляла $48 млн. 
 
Наиболее привлекательными для вторичного инвестирования эксперты считают качественные 
объекты торговой и офисной недвижимости Киева и других крупных городов. Также эксперты 
прогнозируют рост инвестиций в жилой сектор рынка. 
 
Инвестиции в жилье, по мнению экспертов, в целом остаются лучшим и наиболее эффективным 
методом сохранения средств.   
 
www.zagorodna.com12.03.2014 



 
27.02.2014р. Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ 



 

Володимир Гройсман: Треба докорінно змінити систему 
держархбудконтролю і реєстрації прав на нерухоме майно 

Побороти корупцію у будівельній галузі – до такої спільної із 
забудовниками роботи закликав Віце-прем’єр-міністр-Міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Володимир Гройсман.  
Звертаючись до представників вітчизняного будівельного 
ринку, Володимир Гройсман наголосив на необхідності пере-
форматування роботи Держархбудінспекції та Реєстраційної 
служби.  

«Нам треба докорінно змінити систему держархбудконтролю і реєстрації прав на нерухоме майно. 
Вони були створені виключно для хабарництва і корупції. Ви це знаєте. Думаю, доцільно їхні функції 
повернути органам місцевого самоврядування,  а процедуру подання декларацій про початок 
будівництва і про готовність об’єкта до експлуатації зробити публічною. Крім того, необхідно 
мінімізувати контакт забудовників з чиновниками.  Таким чином система буде ефективно працювати 
і, переконаний, зловживань не буде. Іншими словами, треба боротися не з людьми-корупціонерами, 
а усувати підвалини корупції», - сказав Володимир Гройсман. Урядовець запропонував також 
надати держархбудконтролю функції контролю якості будівництва  в тих межах, які визначать 
учасники ринку. 
Віце-прем’єр висловив готовність продовжити роботу над спрощенням і удосконаленням дозвільної 
системи у будівництві, разом з тим назвав неприпустимим існування в країні такого поняття як 
самочинне будівництво. 
«Самочинного будівництва взагалі не може бути. Хтось проектує, будує, дотримуючись чинного за-
конодавства, а хтось просто без жодних на те законних рішень побудував той чи інший об’єкт. В ба-
гатьох країнах немає самобудів, і в нашій цього теж не повинно бути», - наголосив Володимир 
Гройсман. 
Термін, протягом якого триває процедура набуття прав на землю, а це 540 днів, Віце-прем’єр назвав 
злочином і висловив готовність підтримати напрацювання учасників будівельного ринку щодо 
спрощення процедур землевідводу. 
Володимир Гройсман запропонував Конфедерації будівельників України делегувати своїх експертів 
до складу робочої групи з питань будівництва, яка працюватиме при Мінрегіоні над питаннями 
підготовки в максимально стислі терміни нормативно-правової бази, необхідної для якісних 
перетворень в будівельній галузі.  
«Днями ми створили три робочі групи – з питань реформування місцевого самоврядування і 
регіональної політики, з питань ЖКГ і з питань будівництва. Долучайтеся, пропонуйте своїх 
експертів. Ми маємо дуже швидко напрацювати проекти необхідних рішень, винести їх на розгляд 
уряду, а далі – працювати над їх втіленням в життя», - сказав Віце-прем’єр-міністр. 

06.03.2014 Прес-служба Мінрегіону України

 

 

 
Чего ожидать от рынка жилой недвижимости в марте 2014 
года — прогноз 
 
Delo.UА совместно с консалтинговой компанией SV 
Development предлагает свой прогноз развития рынка 
недвижимости на ближайший месяц. 

      Если просмотреть динамику цен на недвижимость в феврале 2014 года, станет очевидным, что 
на фоне серьезных экономических и политических проблем, рынок недвижимости ведет себя 
довольно спокойно, наблюдается общая стабилизация цен на фоне беспрецедентного снижения 
активности покупателей и уменьшения количества сделок. 
    Как показывает статистика, в основной массе городов цены существенно не изменились, кое-где 
выросли, где-то снизились. 
    Максимальное снижение на 0,26% зафиксировано Киеве и Одессе (0,07%). Выросли цены в 
Харькове (0,09%), Донецке (0,17%), Днепропетровске (0,17%) и Львове (0,14%). 



    За прошлый месяц несущественно изменились цены и в других городах страны — Хмельницком 
(минус 0,08%), Симферополе (рост 0,07%), Николаеве (минус 0,15%), Чернигове (рост 0,10%), Хер-
соне (минус 0,12%), Ужгороде (рост 0,07%). 
Количество сделок снижается. 
    Тенденция удешевления трехкомнатных квартир приостановилась, на четырехкомнатные про-
должается падение, максимально пользуются спросом "ходовые" однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры. 
    На рынке вторичного жилья наибольшее количество договоров купли-продажи сегодня 
традиционно заключается в самом дешевом сегменте эконом-класса (квартиры стоимостью $50-80 
тыс.), а также – в среднем ценовом сегменте ($80-95 тыс.). Уменьшается интерес к квартирам 
бизнес-класса в домах в центре городов. 
     В феврале, по данным SV Development, в столице было заключено 412 сделки купли-продажи 
вторичного жилья, что на 21% меньше количества сделок за январь. 
Чаще всего покупают двухкомнатные квартиры. 
   Наибольшим спросом у покупателей в феврале 2014 года пользовались двухкомнатные 
квартиры, на покупку которых приходилось около 49% сделок (на однокомнатные — 42% сделок, 
тогда как спрос на трехкомнатные и более — 9%). 
   При этом 63% всех сделок в Киеве приходится на покупку квартир стоимостью до 100 
тыс.долларов, 25% в ценовой категории от 100 до 200 тыс.долларов и 12% — в категории свыше 
200 тыс.долларов. 
Прогноз. 
   В марте компания прогнозирует дальнейшее снижение количества сделок до уровня 300–350. 
Традиционно наибольшим спросом будут пользоваться двухкомнатные квартиры, на которые 
придется порядка 48-52% всех сделок, 42-45% займут однокомнатные квартиры и 9-12% придется 
на объекты с тремя комнатами и более. 
  Если говорить о средней стоимости квадратного метра вторичного жилья, то в Киеве она составит 
$1894/кв. м. А однокомнатную квартиру в столице можно купить за $60-62 тыс. 
  "По нашим прогнозам, максимальное количество сделок (60-65%) будет зафиксировано в сегменте 
до $100 тыс., 25-27% в ценовой категории от $100 тыс. до $200 тыс. и 11-25% — в категории свыше 
$200 тыс.", — резюмирует специалист по маркетингу SV Development Сергей Костецкий. 

04 марта 2014 г. 
По материалам: "Дело" 
Раздел: Новости бизнеса >Рынки >Недвижимость  

 

 

Большинство банков заморозили ипотеку 

В феврале 2014 года многие банки приостановили выдачу ссуд на 
приобретение недвижимости. 

"Мы принимаем заявки на рассмотрение, но пока не выдаем ссуды на 
жилье до стабилизации ситуации", - рассказал начальник отделения 
одного из крупнейших банков. Финучреждения заняли выжидательную 
позицию из-за повышенных рисков невозвратов. 

Вследствие падения курса гривны цены на товары повысились, а доходы населения не растут, 
поэтому платежеспособность заемщиков снижается. Оставшиеся кредиторы ужесточили условия 
ипотеки. Ставки по кредитам на жилье выросли по итогам месяца на 0,5-1,5 п. п., в первую очередь 
из-за существенного роста стоимости ресурсов. 

12.03.2014 
meget.kiev.ua/news/view/28248/ 

 



 

  
  

Законопроекти, що знаходяться на розгляді 
        у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

   

Комітет з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства 
та регіональної політики 

 
 
 

Проект 
 
                                                                                            вноситься народним депутатом України 

                                             Зубком Г.Г. 
 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про внесення доповнень до 

Житлового Кодексу Української РСР 
(щодо встановлення мінімальної норми жилої площі) 

 
 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 
 

І. Статтю 42 Житлового Кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток 
до N 28, ст. 573)  доповнити частиною другою такого змісту: 
«Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни, які забезпечені жилою площею 
нижче норми, передбаченої статтею 47 цього Кодексу.». 
ІІ. Частину першу статті 48 Житлового Кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 
1983, Додаток до N 28, ст. 573) викласти у такій редакції: 
«Жиле приміщення  надається  громадянам не менше розміру, визначеного статтею 47 цього 
Кодексу.  При  цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі),  що перебуває у  
приватній власності громадян,  якщо ними не використані житлові чеки.» 
IIІ. Прикінцеві положення 
 
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року. 
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої 
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 

 

 
Голова  Верховної  Ради  України 

 



 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  
до проекту Закону України  

«Про внесення доповнень до Житлового Кодексу Української РСР» 
(щодо встановлення мінімальної норми жилої площі)» 

 
Чинна редакція Редакція із запропонованими змінами 

Стаття 42. Надання жилих приміщень 
громадянам, які перебувають на обліку 

потребуючих поліпшення житлових умов 

Стаття 42. Надання жилих приміщень 
громадянам, які перебувають на обліку 

потребуючих поліпшення житлових умов 
 

   Жилі приміщення надаються тільки громадя-
нам,  які перебувають на  обліку  потребуючих  
поліпшення  житлових  умов  та внесені до єди-
ного  державного  реєстру  громадян,  які по-
требують поліпшення житлових  умов,  крім ви-
падків, передбачених статтею 46, частинами 
першою  і  другою  статті  54, частиною першої 
статті 90, частиною шостою  статті  101, стаття-
ми 102, 110, частиною першою статті 114 Цьо-
го Кодексу, а також інших випадків, 
передбачених законодавством Союзу РСР і 
Української РСР.  

      
 
 

   Жилі приміщення надаються тільки громадя-
нам,  які перебувають на  обліку  потребуючих  
поліпшення  житлових  умов  та внесені до єди-
ного  державного  реєстру  громадян,  які 
потребують поліпшення житлових  умов,  крім 
випадків, передбачених статтею 46, частинами 
першою  і  другою  статті  54, частиною першої 
статті 90, частиною шостою  статті  101, стат-
тями 102, 110, частиною першою статті 114 
цього Кодексу, а також інших випадків, 
передбачених законодавством Союзу РСР і 
Української РСР.  
  Потребуючими поліпшення житлових умов 
визнаються громадяни, які забезпечені жилою 
площею нижче норми, передбаченої статтею 
47 цього Кодексу.   

Стаття 48. Розмір жилого приміщення, що 
надається громадянам 

Стаття 48. Розмір жилого приміщення, що 
надається громадянам 

    Жиле приміщення  надається  громадянам  у  
межах  норми жилої площі, але не менше роз-
міру, який визначається Кабінетом Міністрів 
України   і  Федерацією  професійних  спілок  
України.  При  цьому враховується жила площа 
у жилому будинку (квартирі),  що перебуває у  
приватній власності громадян,  якщо ними не 
використані житлові чеки. 

   Жиле приміщення  надається  громадянам не 
менше розміру, визначеного статтею 47 цього 
Кодексу.  При  цьому враховується жила пло-
ща у жилому будинку (квартирі),  що перебуває 
у  приватній власності громадян,  якщо ними не 
використані житлові чеки. 

 
 
          
 

Шановні читачі! 

 
 


