


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

У поточному номері  ВІСНИКУ: 

1. Заходи, що проводяться за участю
Будівельної палати України

3. Новини галузі

4. Законопроекти, що знаходяться на розгляді у 
профільному комітеті ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

2. Комітети Будівельної палати України



 

 
 

  

 

 
 

 
  

 
28 лютого поточного 
року  за участю 
 
Будівельної палати України 
 

відбудеться  
конференція на тему: 
 

«Енергоефективне та 
зелене будівництво -                                        
вимоги до реформування 
галузі» 
 

Місце проведення: 
 

м. Київ, вул.Велика Жито-
мирська, 33,  
Торгово-промисловапа-
лата України, конференц-
зала, 4-й поверх 

В період з 4 по 6 березня 
2014 року буде проходи-
ти 18-а Міжнародна про-
фесійна будівельна вис-
тавка «KyivBuild 2014». 

 
Організаторами заходу 
виступають компанії ДП 
"Прем'єр Експо" (Україна) 
і ITE Group Plc (Велико-
британія). 
Будівельнапалата Украї-
нивиступає одним з 
провідних партнерів. 
 
Місце проведення: 
 
 Міжнародний  виставко-
вий центр (м.Київ, район 
станції метрополітену 
«Лівобережна») 

4  березня 2014 року на ви-
ставці«КиївБілд» за 
участю  
 
Будівельної палати України 
 

відбудеться конференція 
на тему: 
 

«День Залізобетону. 
Бетон та залізобетон в  
будівництві та 
архітектурі».  
 

   Місце проведення: 
 

Міжнародний виставко-
вий центр (Київ, Бровар-
ський проспект,15, метро 
«Лівобережна») у конфе-
ренц-залі №16 (вхід зі 
сторони метро, пав.№3). 
 

 
Будівельна палата України запрошує керівників всіх підприємств та 
організацій, що входять до складу Палати, відвідати ці заходи та 
взяти участь у роботі конференцій: 
 
1. «Енергоефективне та зелене будівництво - вимоги до 
реформування галузі». 
 
2. «Збірний залізобетон в будівництві. Застосування і технології. 
Індустріальне домобудівництво». 
 

З інформацією про вказані заходи можна познайомитись на 
наступних сторінках Вісника. 
 

Заходи, що проводяться за участю 
Будівельної палати України 



 
 
 

  
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

THE UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

 

 

 

Конференція 

«Енергоефективне та зелене будівництво –  

вимоги до реформування галузі» 
Дата проведення:  28 лютого 2014  року, початок об 11.00 

 

Місце проведення: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, 

Торгово-промислова палата України, конференц-зала, 4-й поверх 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.30-
11.00 

Реєстрація учасників конференції, спілкування з представниками 
ЗМІ, ранкова кава 

Модератор: Салій Іван Миколайович – Голова Комітету підприємців – виробників будівельних 
матеріалів та виробів при Торгово-промисловій палаті України, Голова Наглядової ради 
Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, Віце-президент Конфедерації будівельників 
України 

11.00-
11.30 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Чижиков Геннадій Дмитрович – президент Торгово-
промислової палати України 

Шилюк Петро Степанович – Президент Будівельної палати 
України, Віце-президент Конфедерації будівельників України, 
Голова правління ПАТ «Домобудівний комбінат № 4», Герой 
України 

Ісаєнко Дмитро Валерійович – Заступник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України 



 

Парцхаладзе Лев Ревазович – Президент Конфедерації 
будівельників України 

Барзилович Дмитро Владиславович – Директор департаменту 
технічного регулювання та науково-технічного розвитку 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 

 

11.30-
12.00 

 

 

12.00-
12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-
12.50 

 

 

 

 

12.50-
13.10 

 

 

 

 

13.10-
13.30 

 

 

«Програми ЄБРР в галузі сталої енергетики та 
енергоефективності» 
представник ЄБРР (тема доповіді та учасник: інформація 
уточнюється) 
 
«Нові виклики/можливості ринку. Енергоефективність: 
для чого це потрібно?» 
Короткий опис ситуації, що склалася на даний час у галузі 
енергоефективного будівництва в Європі (зокрема в Італії). Додаткові 
вимоги та правила у “зеленому будівництві” (розвиток та імпульс для 
покращення ринкових позицій, підвищення життєвого комфорту та 
добробуту, порівняльні розрахунки застосування та експлуатації 
традиційних та “зелених” джерел енергозабезпечення будівель). 
Національний стандарт CASACLIMA. 

«Новобудова та реконструкція: проектування – це основа 
всього» 
Два приклади (новий та відремонтований заміський будинок, проект, що 
отримав багато нагород) того як та задля чого необхідно активно 
впроваджувати енергоефективне “зелене” будівництво, основні 
акценти: важливість ретельного планування та наявність необхідних 
навичок тощо. 

Массімо Брукатто – д.т.н., інженер, компанія ItAED studio 
(Італія) 
«Система оцінювання екологічних переваг будівель та 
споруд відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 
14000» 
Берзіна Світлана Валеріївна– Президент Всеукраїнської 
громадської організації «Жива планета» 
 
«Національна нормативна та законодавча база з 
енергоефективності будівель - стан та перспективи 
розвитку» 
Фаренюк Геннадій Григорович– Директор Державного 
підприємства «Державний науково-дослiдний iнститут 
будiвельних конструкцiй», д.т.н. 
 
«Практичний досвід сертифікації зелених будівель в 
Україні» 
Шульга Станіслав – Виконавчий директор Української ради 
із зеленого будівництва 
 
«Концепція проекту ДСТУ «Будівлі та споруди. 
Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу»  
Бобунова Олена Георгіївна - Генеральний директор 
Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів  
 



 

13.30-
13.45 

 

 

 

13.45-
14.00 

 

 

 

 

14.00-
14.15 

 

 

«Експериментальний будинок пасивного типу, проект Інституту 
технічної теплофізики НАН України» 

Басок Борис Іванович – Заступник директора Інституту технічної 
теплофізики НАН України, член-кореспондент  НАН України 

 

«Стан розвитку біоенергетики в Україні» 

Гелетуха Георгій Георгійович – Завідувач відділом 
теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної 
теплофізики НАН України 
 
 
 
 
Обговорення 

Прийняття рекомендацій 

14.15-
15.00 

 

Дружнє спілкування, індивідуальні переговори, фуршет 

  
-

 

18-та Міжнародна професійна будівельна виставка KyivBuild 2014 
З 4 по 6 березня 2014 року 

KyivBuild 2014 - це максимум уваги якісним будівельним матеріалам , прем'єра DIY -форуму і нова 
програма залучення бізнес-відвідувачів. 

Будівельна палата України віступає одним з провідних партнерів проведення цього масштабного 
представницького заходу. Виставку традиційно підтримують Міністерство регіонального розвитку , 
будівництва та ЖКГ України , Національна спілка архітекторів України,   Конфедерація 
будівельників України , Асоціація "Союз виробників будівельних матеріалів і конструкцій " , 
Асоціація міст України. 

При формуванні експозиції та ділової програми KyivBuild 2014 зроблений  акцент   на цілісному 
підході до процесу будівництва - від ідеї архітектора до реалізації об'єкту, із застосуванням новітніх 
технологій і конструкцій. 

 Свою участь у виставці підтвердили , зокрема , такі компанії , як " Хайдельберг цемент Україна " , 
"Акваизол ", завод " Русинія " , "Юна двері " , " Хітсан " , Manders та інші. Традиційно у виставці 
бере участь група компаній , що займається обладнанням заводів повного циклу для керамічної 
промисловості , - Beralmar , CericTechnologies , Equipceramica , Metalcertima , Sacmi. Виробники та 
постачальники для будівельного бізнесу з Білорусії, Угорщини , Німеччини, Греції, Румунії та 
Фінляндії будуть представлені окремими національними групами. 

 



 

Географія KyivBuild 2014 включає також Болгарію, Великобританію, Іспанію, Італію, Росію, 
Тайвань, Туреччину, Україну і Чехію. 
Вперше в програмі міжнародної виставки KyivBuild 2014 заплановано проведення спеціалізованих 
днів для виробників популярних будівельних матеріалів - залізобетону і кераміки. 
У перший день виставки , 4 березня, в рамках Дня залізобетону відбудеться конференція "Збірний 
залізобетон в будівництві. Застосування і технології. Індустріальне домобудівництво" в рамках 
якого відбудуться і заходи щодо презентації Будівельної палати України. Президент Будівельної 
палати України, Герой України П.С. Шилюк візьме участь в роботі конференції і виступить з 
доповіддю. 
5 березня, в День кераміки , буде проведена конференція " Керамічна цегла : головні тенденції 
ринку". 
6 березня програму заходів по найважливіших будівельним матеріалам завершує конференція " 
Газобетон : Виробництво . Технології" .   
Логічним завершенням KyivBuild 2014 стане підведення підсумків всеукраїнської програми захисту 
прав споживачів " Висока якість - чесна ціна " . В рамках щорічної акції Асоціація "Всеукраїнський 
союз виробників будівельних матеріалів та виробів" називає кращі будматеріали за підсумками 
комплексного тестування. 

 

4 березня поточного року в рамках Дня залізобетону 
відбудеться конференція "Збірний залізобетон в будівництві. 
Застосування і технології. Індустріальне домобудівництво" 

На конференції будуть розглянуті питання перспектив  розвитку будівництва у 2014 році, 
застосування індустріальних методів будівництва, продемонстрована успішна практика 
використання індивідуальних залізобетонних конструкцій у сучасних комерційних та 
інфраструктурних об’єктах, а також розглянуті питання нормативного забезпечення, будівництва  в 
сейсмічних районах та презентовані європейські технології виробництва ЗБК найвищої якості. 
Конференціявідбудеться в Міжнародному виставковому центрі (Київ,Броварський проспект, 15, 
метро «Лівобережна») у конференц-залі №16 (вхід зі сторони метро, пав.№3). 



 

 

Комітети  Будівельної  палати  України 

 

 

Назва комітету Голова або співголови 
комітету 

Комітет з питань законотворчих і 
нормотворчих ініціатив та самоврядності 
в будівництві 

Омельченко Олександр Олександрович 

Комітет з питань міжнародного 
співробітництва Сташевський Станіслав Телісфорович 

Комітет з питань інноваційного розвитку 
підприємств будівельної галузі та 
промисловості будівельних матеріалів. 

Салій Іван Миколайович 

Комітет з питань розвитку цивільного, 
інженерного та транспортного 
будівництва 

Петренко Володимир Іванович 

Комітет з питань економіки та 
удосконалення фінансово-кредитних 
механізмів фінансування будівництва. 

Толмачов Микола Григорович 

Комітет з питань розвитку житлового 
будівництва та реалізації державних і 
регіональних програм будівництва житла 

Кушнір Ігор Миколайович 

Комітет з питань розвитку будівництва в 
регіонах України. 

Гіренко Тимофій Миколайович 
Сабашук Петро Павлович 

Комітет з питань професійної підготовки 
кадрів для будівельної галузі Куліков Петро Мусійович 



 

03.02.2014 

  

Триває робота зі спрощення дозвільних процедур у будівництві 

На виконання Національного плану дій на 2013 рік Мінрегіоном проведена 
системна робота щодо удосконалення чинного законодавства в сфері 
містобудування, спрямована на спрощення дозвільної системи. Як 
повідомили в Департаменті державних програм та розвитку житлового 
будівництва Мінрегіону, в минулому році розроблено та внесено на 
розгляд Верховної Ради Українипроект За кону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності» (реєстр. 
номер 2285а від 11.06.2013). Мета - нормативне врегулювання питань спрощення дозвільної 
системи у сфері містобудування. Зокрема, проектом документу передбачено скорочення строку 
видачі технічних умов з 15 робочих днів (30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з 
власником (користувачем) магістральних інженерних мереж) до 10 робочих днів з дня реєстрації 
відповідної заяви. Також визначено права замовника будівництва на застосування автономних 
систем інженерного забезпечення незалежно від наявності на відповідній території магістральних чи 
інших інженерних мереж. Зміни до законодавства передбачають і затвердження Кабінетом Міністрів 
України порядку віднесення об'єкта будівництва до І – V категорій складності та порядку 
підключення закінченого будівництвом об'єкта до інженерних мереж (крім електричних та газових). 
Крім того, прийняття закону дозволить удосконалити процедуру подання декларації про виконання 
підготовчих та будівельних робіт та приведення її у відповідність до Закону України «Про 
адміністративні послуги». 
 Даний законопроект визначає права замовника будівництва оскаржити до суду рішення про 
відмову в реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Також передбачена 
можливість видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки і відведення 
земельних ділянок у разі відсутності затвердженого в установленому порядку детального плану 
територій  відповідно до генерального плану населеного пункту для врегулювання проблемних 
питань землевідведення.  
 Нагадаємо, що на виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» відповідно до Національного 
плану дій на 2013 рік Мінрегіоном України підготовлено та видано роз'яснення щодо процедур 
отримання документів дозвільного характеру у сфері будівництва для забудовників - фізичних та 
юридичних осіб (залежно від складності об'єкта будівництва). 
Роз’яснення направлено до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій і Держархбудінспекції України для розміщення у 
приміщеннях, в яких здійснюється прийом забудовників, а також на офіційних веб-сайтах. 
 
Прес-служба Державної іпотечної установи 
 
 

12.02.2014 
 

Держархбудінспекція відзначає позитивну динаміку зростання 
обсягів будівництва 

У Державній архітектурно-будівельній інспекції України відзначають 
позитивну динаміку зростання кількості об’єктів, на які отримано право на 
виконання будівельних робіт. 

 
Відповідно до даних Єдиного реєстру дозвільних документів у 2013 році зареєстровано початок 
 

НОВИНИ ГАЛУЗІ 



 
 
виконання будівельних робіт на 116,2 тисячах об’єктів будівництва, що на 6% більше ніж у 2012 році. 
У той час, як до проведення в 2011 році реформи дозвільної системи в будівництві, щорічно 
видавалось близько 40 тисяч дозволів. 
«Сьогодні уже можна говорити про наявність стійкої тенденції збільшення обсягів набуття права на 
будівництво. А це говорить про зменшення кількості самобудів в Україні та впевненість у 
майбутньому розвитку будівельної галузі»,  – зазначив Голова Держархбудінспекції Олександр 
Рибак. 
Також в Держархбудінспекції відзначили стійку тенденцію до зростання кількості завершених 
будівництвом об’єктів, на які набуте право на експлуатацію. У 2013 році зареєстровано 98 тисяч 
документів, що підтверджують введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Це на 5% більше, ніж у 
2012 році. 
Аналіз структури дозвільних документів свідчить про те, що у 2013 році за дозволами на будівництво 
об’єктів IV-V категорій складності розпочато будівництво лише 0,8% (1020) об’єктів, що на 20% 
менше показників попереднього року. У свою чергу за деклараціями розпочато будівництво 51,2% 
(59,5 тис.), а за повідомленнями – 48% (55,7 тис.). Така структура дозвільних документів була 
незмінною протягом 2013 року. 
 
Прес-служба Мінрегіону України 

 
12.02.2014 
 

Держархбудінспекція звітує про зменшення тиску контролюючих 
органів на суб’єкти містобудівної діяльності 
На розширеному засіданні колегії Держархбудінспекції України обговорили  
результати роботи за рік. 
В Держархбудінспекції констатували зменшення кількості планових 
перевірок у минулому році більш ніж у 2 рази. У 2011 році було проведено 
12  808 планових контрольних заходів, у 2012 – 10 886, в 2013 рік – 4 359. 

У 2014 році  заплановано подальше зменшення кількості планових  контрольних заходів. 
«Виконуючи завдання Президента України Віктора Федоровича Януковича щодо послаблення тиску 
контролюючих структур на суб’єктів містобудівної діяльності у минулому році вдалося структурно 
перебудувати і суттєво вдосконалити планову контрольно-інспекційну роботу» - підкреслив Голова 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Рибак. 
До планів перевірок включаються лише об’єкти IV-V та, частково, III категорії складності. Як правило, 
це багатоповерхові житлові будинки, соціальні об’єкти, інженерно-транспортні споруди. 
З 2013 року об’єкти І-ІІ категорії складності, а це більше 75 % всіх об’єктів будівництва, у т.ч. 
індивідуальні житлові будинки, у плановому порядку не перевіряються. Таке рішення стало 
можливим у тому числі завдяки підвищенню ролі технічного та авторського нагляду шляхом 
сертифікації відповідних спеціалістів.Повна відповідальність за дотримання будівельних норм, 
проектних рішень на таких об’єктах покладається саме на цих фахівців. Тим самим усунуто 
дублювання контрольних функцій. 
На долю об’єктів V категорії приходиться 11% проведених перевірок, IV – 17% і III – 72 %. При цьому 
кількість перевірених об’єктів свідчить про практично повне охоплення плановими перевірками 
об’єктів 4-5 категорії. 
Скоротилася на 11%, з 55 306 до 49 830 у минулому році кількість позапланових перевірок. В 
Держархбудінспекції називають це наслідком ефективної системної роботи і підвищення як культури 
будівельної діяльності так і відповідальності за дотримання будівельного законодавства. 
В Держархбудінспекції також констатували, що на кожному третьому перевіреному у позаплановому 
порядку об’єкті виявляються порушення будівельного законодавства. За результатами планових 
перевірок тільки кожний четвертий об’єкт можна віднести до числа благополучних. Тільки за півроку 
Держархбудінспекцією направлено до Мінрегіону майже 200 подань про розгляд питань щодо 
позбавлення сертифіката фахівців, які здійснюють технічний і авторський нагляд. 
За результатами всіх проведених контрольних заходів винесено майже 19 тисяч приписів про 
усунення порушень. Як крайній захід зупинялося виконання будівельних робіт на 1700 об’єктах. 
Найбільше у Львівській, Рівненській, Київській, Донецькій областях, місті Києві та в Автономній 
РеспубліціКрим. 
 
Прес-служба Мінрегіону 
 
 



 
 

10.02.2014 

 

 
 
Мінрегіон спільно з Держземагентством працюють над питанням 
розроблення та надання доступу до містобудівної документації 

 
Відповідно до завдань, визначених Віце-прем’єр-міністром відбулась 
спільна нарада з Держземагентством з питань, пов’язаних з розробленням 
та наданням доступу до містобудівної документації. На нараді розглянули 
питання надання органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 
відповідної топографічної основи для розроблення містобудівної 
документації, проведення інвентаризації картографічних матеріалів та 
надання доступу до них, створення умов доступності до генеральних планів 
населених пунктів шляхом зняття грифів«Для службового користування» із 

картографічної основи у відповідності до законодавства. 
На нараді були надані відповіді на актуальні питання, які стосуються шляхів отримання місцевими 
органами влади матеріалів аерофотознімання території країни та користування відомостями 
державного картографо-геодезичного фонду України. Директор Департаменту топографо-
геодезичної та картографічної діяльності Держземагентства Заєць І.М. наголосив, що при 
проведенні інвентаризації картографічних матеріалів в органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування перевагу необхідно надавати відомостям щодо актуальних, не застарілих 
картографічних матеріалів. 
Спільну роботу з питання зняття грифів обмеження доступу до картографічної основи, на якій 
розробляється містобудівна документація, Міністерством та Держземагентством буде продовжено.  
Прес-служба Мінрегіону 

  

07.02.2014 
 За рівнем заробітної плати будівництво посіло 11 місце серед 16 

видів економічної діяльності. 
У грудні  2013 року середня заробітна плата, нарахована штатному 
працівнику у будівництві, становила більше на 6,9 % порівняно попе-
реднім місяцем та на 8,2  % порівняно з відповідним періодом  2012 року. 
 

 При цьому заробітна плата, нарахована в середньому працівнику у будівництві в еквіваленті повної 
зайнятості, складає 3362 гривень. Про це повідомили в Департаменті розвитку будівельної 
діяльності, ціноутворення та економіки будівництва Мінрегіону, посилаючись на дані Держстату.  
       За словами фахівців, за рівнем заробітної плати будівництво посіло 11 місце серед 16 видів 
економічної діяльності. 
Середній розмір заробітної плати у будівництві  в  усіх регіонах був вище рівня мінімальної 
заробітної плати (1218 грн.). Разом  з тим лише у 7 з них заробітна плата перевищила середню по 
Україні: Полтавська  –  3832 грн., Рівненська  – 3795 грн., Донецька –  3654 грн., Харківська  –  3576 
грн., Луганська  –  3527 грн.), м. Київ – 3222 грн., Волинська – 3105 грн. У той же час у Запорізькій 
(1857 грн.) та Закарпатській  (1956 грн.) областях  заробітна плата  у будівництві не досягає 2000 

гривень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прес-служба 
Мінрегіону 

 



 

  

 

Проект 
 

вноситься народнимидепутатами України 
 

                                                                                        С.П. Кілінкаровим 
                                                                                          Д.Й. Андрієвським 

                                                                                    О.М. Бобковим 
                                                                                В.В. Сальдо  

                                                                                          В.С. Чугунніковим 
                                                                                         В.Д. Барвіненком 
                                                                                       С.В. Гончаровим  

                                                                                          Ю.В. Любоненком 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про основні засади державної житлової політики 

 Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні та організаційні засади 
державної житлової політики як складової частини внутрішньої політики України. 

  Положення цього Закону є обов’язковими для врахування під час підготовки та розгляду 
законопроектів, спрямованих на визначення державних житлових стандартів і державних житлових 
гарантій, вдосконалення на законодавчому рівні забезпечення реалізації громадянами 
конституційного права на житло та інших законодавчих актів у житловій сфері. 

РОЗДІЛ І. 

 МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

  Стаття 1. Зміст державної житлової політики 

1. Державна житлова політика - це діяльність держави, спрямована на створення умов, за 
яких громадяни можуть побудувати житло, придбати його у власність, отримати житло в оренду, а ті, 
що потребують соціального захисту, отримати державну допомогу відповідно до закону.  

Стаття 2. Мета державної житлової політики 

Законопроекти, щознаходяться на розгляді   у 
комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Комітет з питань будівництва, містобудування 

і житлово-комунального господарства та регіональної політики 



 

1. Метою державної житлової політики є створення правових, економічних та соціальних умов 
для реалізації громадянами конституційного права на житло.    

 2. Держава визначає засоби і механізми досягнення мети державної житлової політики. 

 Стаття 3. Основні принципи державної житлової політики  

1. Основними принципами державної житлової політики є:  

1) відповідність Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

2) узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної житлової 
політики; 

3) забезпечення рівних можливостей доступу до ресурсів державної фінансової підтримки 
суб’єктів державної житлової політики; 

4) публічність розроблення та реалізації державної житлової політики, використання коштів 
державного та місцевих бюджетів, обговорення проектів нормативно-правових актів з питань 
державної житлової політики. 

5) відкритість, прозорість, прогнозованість, передбачуваність, послідовність діяльності органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у 
сфері формування та реалізації державної житлової політики; 

6) взаємозв’язок та узгодженість довгострокових стратегій, планів та програм розвитку на 
державному, регіональному та місцевому рівні;  

 7) доступність та справедливість розподілу житла для громадян відповідно до законодавства; 

 8) забезпечення ефективного управління житловим фондом та надання житлово-комунальних 
послуг.   

 Стаття 4. Пріоритети державної житлової політики 

 1. Основними пріоритетами державної житлової політики є: 

 1) визначення найбільш вразливих груп населення щодо першочергового забезпечення житлом 
та запровадження ефективних механізмів для задоволення житлових потреб громадян, які 
перебувають на квартирному обліку відповідно до законодавства, сприяння розвитку на 
конкурентних засадах ринку орендованого житла; 

 2) чітке розмежування на законодавчому рівнісфер відповідальності держави, територіальних 
громад та приватного сектору, розроблення, затвердження та забезпечення постійного і належного 
фінансування виконання державних та регіональних житлових програм; 

 3) наближення національнихнорм, правил та стандартів житлового законодавства до 
європейських рекомендацій. 

 2. Пріоритети державної житлової політики реалізуються шляхом включення заходів у відповідні 
програми соціально-економічного розвитку.  

 Стаття 5. Об’єкти державної житлової політики 

 1. Об’єктами державної житлової політики є житло та правовідносини у житловій сфері. 

Стаття 6.  Суб’єкти державної житлової політики   

 1.  Суб’єктами державної житлової політики є органи державної влади, органи влади Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи.   

 



 
Суб’єкти державної житлової політики відповідно до закону вирішують питання реалізації 

конституційного права громадян на житло.  
Стаття 7.  Законодавство у сфері державної житлової політики 

 Законодавство у сфері житлової політики ґрунтується на Конституції  України та 
складається з Житлового кодексутазаконів України«Про житлово-комунальні послуги», «Про 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»; «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків», «Про енергозбереження», цього Закону та інших законів,  міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ЖИТЛОВИХ ФОНДІВ   

 Стаття 8. Житло та житловий фонд   

1. Житло- житловий будинок, квартира, кімната (кімнати) в житловому будинку, кімната 
(кімнати, житлова блок/секція) в гуртожитку, житлові приміщення в нежитлових будівлях, спорудах 
призначені та придатні для постійного проживання людей і прийняті в експлуатацію в 
установленому законодавствомпорядку. 

2. Житловий фонд - це сукупність житла на території України,та її адміністративно-терито-
ріальних одиниць.  

3. Залежно від форми власності житловий фонд поділяється на:  

 1) державний житловий фонд;   

 2) комунальний житловий фонд;   

 3) приватний житловий фонд. 

4. Залежно від функціонального призначення житловий фонд поділяється на:  

1) житловий фонд загального призначення;   

 2) житловий фонд соціального призначення;   

 3) житловий фонд спеціального призначення.  

Стаття 9. Державний житловий фонд   

 1. Державний житловий фонд знаходиться у власності державних органів влади та юридичних 
осіб створених організаціями державної форми власності та акціонерними товариствами, у 
статутному капіталі яких присутня частка власності (корпоративних прав) держави.   

2. Об’єкти з державного житлового фонду можуть передаватись у комунальну власність у 
порядку визначеному законодавством.   

 3. Житло, яке перебуває у господарському віданні або оперативному управлінні державних 
підприємств, установ та організацій, а також господарських товариств (у статутному капіталі яких 
частки, акції (паї) належать державі), в якому не проживають наймачі, переводиться до спеціального 
житлового фонду.   

Стаття 10. Комунальний житловий фонд   

 1. Комунальний житловий фонд знаходиться у власності територіальних громад. 

 2. Порядок та умови надання комунального житла встановлюються законом.  . 
 3. Органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом, мають право приймати 
рішення про включення гуртожитків призначенихдля проживання сімей у комунальний житловий 
фонд загального або соціального призначення, а гуртожитків, призначених для проживання 
одиноких осіб, тільки у комунальнийжитловий фонд соціального призначення.  

 

 



 

Стаття 11. Приватний житловий фонд   

 1. Приватний житловий фонд знаходиться у власності фізичних осіб та юридичних осіб 
приватного права.  

 2. Взаємовідносини у приватному секторі житла регулюються Цивільним кодексом України та 
цим Законом. 

 3. Власники об’єктів приватного житлового фонду володіють, користуються та розпоряджаються 
своєю власністю відповідно до закону.  

 Багатоквартирні будинки, як окремі об’єкти нерухомого майна, можуть перебувати у приватній 
власності фізичної та/або юридичної особи відповідно до закону.  Багатоквартирні будинки, 
збудовані та введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом можуть передаватися у 
приватну власність за попередньою згодою власників (співвласників) розташованих у таких 
будинках житлових і нежитлових приміщень.  Багатоквартирні будинки, збудовані та введені в 
експлуатацію після набрання чинності цим Законом можуть передаватися забудовником 
(інвестором) у приватну власність фізичної чи юридичної особи відповідно до закону.  

Стаття 12. Житловий фонд загального призначення   

 1. Житловий фонд загального призначення – житло всіх форм власності, яке використовується 
без обмежень для проживання фізичних осіб. 

 2. Житловий фонд загального призначення, який належить на праві власності державі, 
територіальній громаді, громадянам та юридичним особам, може використовуватися власниками як 
для отримання прибутку, так і без такої цілі.   

 3. Питання передачі житлового фонду загального призначення в оренду регулюється Цивільним 
кодексом України та законами України.  

 Стаття 13. Житловий фонд соціального призначення   

 1. Житловий фонд соціального призначення – житло всіх форм власності, яке надається 
громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту, на підставі договору 
соціального найму житла.  

 2. До житлового фонду соціального призначення належить житло, призначене для тимчасового 
проживання, яке віднесене до житлового фонду соціального призначення відповідно до вимог 
законодавства та відповідає вимогам норм, нормативів і стандартів.   

 3. Категорії громадян, які мають право на отримання житла у фонді соціального призначення, 
визначаються законом.   

 4. Органи місцевого самоврядування мають право додатково до переліку осіб, які мають право 
на отримання житла у житловому фонді соціального призначення, визначеному законом, 
встановлювати категорії громадян, яким надається житло у комунальному житловому фонді 
соціального призначення.   

 Стаття 14. Житловий фонд спеціального призначення   

 1. Житловий фонд спеціального призначення – житло всіх форм власності, яке створюється з 
метою тимчасового проживання окремих категорій громадян, перелік яких встановлено 
законодавством або рішенням органів місцевого самоврядування.  

 2. Житло у державному та комунальному житловому фонді спеціального призначення 
використовується для проживання осіб, які перебувають у трудових відносинах, проходять 
навчання, перебувають на військовій службі, потребують перебування у закладах соціального 
захисту, та членів їх сімей.  

3. Окремим категоріям осіб, перелік яких встановлюється законом або рішеннями органів 
місцевого самоврядування, можуть надаватися адресні субсидії (цільова фінансова допомога) із  

 



 

державного чи місцевого бюджетів на будівництво або придбання у власність чи наймання 
іншого житла в межах встановлених законодавством норм забезпечення житлом.  

 РОЗДІЛ ІІІ.   
 ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

  Стаття 15. Основні засади здійснення державної житлової політики органами 
державної влади  

1. Для стимулювання формування та розвитку житлового фонду держава забезпечує: 
  

 1) фінансування заходів державних житлових програм, виконання яких передбачено за рахунок 
коштів державного бюджету; 

 2) створення умов для залучення кредитних коштів і приватних інвестицій для розвитку 
необхідної для будівництва та експлуатації житлового фондуінфраструктури; 

 2. Держава створює правові, організаційні умови для створення об’єднань забудовників, 
житлово-будівельних кооперативів громадянами, об’єднань власників (співвласників) житла,які 
потребують поліпшення житлових умов. 

 3. З метою захисту прав інвесторів та забудовників житла здійснюється у порядку, визначеному 
законом, державна реєстрація права забудовників та інвесторів на набуття у власність житла, 
передачі та застави цього майнового права. 

Стаття 16. Основні засади здійснення житлової політики органами місцевого 
самоврядування 

1. Для стимулювання формування та розвитку житлового фонду органи місцевого 
самоврядування забезпечують: 

1). створення умов для надання земельних ділянок у власність або оренду:   

 а) об’єднанням забудовників, житлово-будівельним кооперативам, об’єднанням власників 
(співвласників) житла,членами яких є особи, що перебувають на обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов;   

 б) громадянам, які перебувають на житловому обліку та потребують поліпшення житлових умов;
   

 2). комплексну забудову територій, реконструкцію і оновлення житлового фонду з дотриманням 
прав та інтересів власників (співвласників)житла;  

3). запровадження високоякісних сучасних технологій, використання, використання прогресивних 
будівельних матеріалів та конструкцій в житловому будівництві з орієнтацією на енерго- та 
ресурсозберігаючі екологічно чисті матеріали та сприяння доступності їх застосування широкому 
колу громадян.  

Стаття 17. Основні засади управління житловим фондом   

 1. Держава створює умови для забезпечення ефективного управління житловим фондом, яке 
ґрунтується на:  

 1) повній відповідальності власника (співвласників)житла та управителя житлового фонду за 
його збереження, належну експлуатацію та ефективнеуправління;   

 2) добровільності обрання власниками (співвласниками)житла способів управління житлом; 

 3) створенні правових, організаційних та економічних умов для професійного надання послуг з 
управління житлом юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а також наданні 
такими особами житлово-комунальних послуг споживачам на підставі договорів 
укладенихвідповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. 



  

4) забезпеченні конкуренції на ринку надання послуг з управління житлом; 

 5) праві власників (співвласників)житла, розташованого в багатоквартирних будинках, та 
власників (співвласників)житлових будинків (фізичних та юридичних осіб) створювати об’єднання 
співвласників, житлові кооперативи, інші види юридичних осіб та органи самоорганізації, метою яких 
є управління житловим фондом; 

 6) встановленні норм та правил надання послуг з управління житлом та умов провадження 
господарської діяльності з надання послуг з управління житлом. 

  Стаття 18. Основні засади підвищення ефективності використання житлового 
фонду   

 Держава забезпечує ефективне використання житлового фонду та комунальної інфраструктури 
шляхом: 

 1).  надання у порядку, визначеному законом, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків 
та житлово-будівельним (житловим) кооперативам, товариствам забудовників житладержавної 
підтримки на впровадження ресурсо- та енергозберігаючих заходів у вигляді часткової компенсації 
здійснених ними витрат, пов'язаних з реконструкцією та оновленням житлових будинків, встановленням 
приладів обліку та регулювання 

2). створення фінансового механізму залучення коштів для підвищення ресурсо- та 
енергоефективності житлового фонду; 

 3). вдосконалення ведення обліку та регулювання споживання споживачами комунальних послуг на 
всіх етапах виробництва, транспортування та постачання комунальних послуг;   

 4). переходу до оплати спожитих комунальних послуг виключно за показаннями приладів обліку;
 5). модернізації комунальної інфраструктури на базі запровадження ресурсо-та енергоефективних 
технологій та обладнання;   

 Стаття 19.  Моніторинг реалізації державної житлової політики  

1. Система моніторингу державноїжитлової політики створюється з метою збору та обробки 
інформації для удосконалення процесу прийняття рішень в сфері державноїжитлової політики та 
інформування громадськості про результати реалізації такої політики за попередній період, оцінки 
результатів та корегування основних напрямів і завдань на наступний період. 

2. Моніторинг реалізації державної житлової політики проводиться шляхом установлення 
переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів 
такого моніторингу. 

3. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної 
житлової політики, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

4. Моніторинг реалізації державної житлової політики проводиться шляхом збирання та аналізу 
показників, що характеризують стан реалізації державної житлової політики на основі офіційних 
статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади України. 

5. Оцінка результативності реалізації державної житлової політики проводиться шляхом 
періодичного відстеження, вимірювання та порівняння фактичних результатів з індикаторами 
досягнення цілей та пріоритетів, визначених цим законом. 

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації державної житлової політики проводяться 
щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової 
політики, із залученням громадських об’єднань та наукових установ. 

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної житлової 
політики визначається Кабінетом Міністрів України. 

7. Результати моніторингу та оцінки результативності реалізації державної житлової політики 
підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і 
соціального розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.  

 



 
8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової 

політики, подає Кабінетові Міністрів України відповідні звіти у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 
 РОЗДІЛ ІV. 
 МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 Стаття 20. Вдосконалення законодавчої бази з питань державноїжитлової політики 

1.  Вдосконалення законодавчої бази з питань державної житлової політики має на меті 
приведення правового регулювання реалізації державноїжитлової політики у відповідність до 
сучасного стану суспільних відносин та соціально-економічного розвитку держави та здійснюється 
відповідно до пріоритетів визначених цим Законом.  
 2. Основними напрямами вдосконалення законодавчої бази щодо реалізації державної житлової 
політики є обов’язковість для врахування положень цього закону під час розробки 
відповіднихзаконопроектів та систематизація і кодифікація законодавства з питань державної 
житлової політики протягом таких етапів:  

 1). на першому етапі вдосконалення законодавчої бази з питань державної житлової політики – 
систематизація, шляхом внесення змін до чинних законодавчих актів, що регулюють відповідні 
положення чи сфери державної житлової політики з метою усунення існуючих колізій і прогалин у 
правовому регулюванні, приведення їх у відповідність з цим Законом.   

На цьому етапі має бути здійснено:  уніфікацію термінології;  створення на законодавчому 
рівнісистеми правових гарантій реалізації житлових прав та відповідальності суб’єктів і об’єктів 
реалізації державної житлової політики щодо:  визначення критеріїв надання житла безоплатно або 
за доступну плату громадянам, які потребують соціального захисту;  створення інституту приватного 
власника багатоквартирного житлового будинку;  вдосконалення інституту співвласності у 
багатоквартирних житлових будинках;  удосконалення систем фінансування та інвестування 
будівництва житла,  набуття прав власності та користування житлом;  удосконалення системи 
правовідносин щодо будівництва, експлуатація, управління житловими фондами та житлом;  
регулювання відносин, які виникають у разі примусового відчуження житла та земельних ділянок 
необхідних для будівництва та використання житла;  вивчення рекомендацій Європейського Союзу 
щодо державної житлової політики;  адаптації національного законодавства з питань державної 
житлової політики до відповідних актів законодавства Європейського Союзу, загальнообов’язкових 
до виконання країнами-членами ЄС.  

2). на другому етапі вдосконалення законодавчої бази з питань державної житлової політики – 
кодифікація, тобто змістовна переробка усіх існуючих в різних законодавчих актах різних галузей 
права (житлового,цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, екологічного, 
трудового та інших) правових норм з метою їх взаємоузгодження та логічного об’єднання в одному 
єдиному законодавчому акті у формі кодексу.  

Стаття 21. Встановлення та застосування державних та місцевих житлових соціальних 
стандартів (норм та нормативів), державних та місцевих житлових гарантій забезпеченості 
громадян житлом.   

 1. Державні житлові соціальні стандарти (норми та нормативи) встановлюються з метою 
визнання державних гарантій реалізації житлових прав громадян на всій території України.  

2. Державні соціальні стандарти в межах реалізації конституційного права громадян на 
житловстановлюються відповідно до закону і не можуть бути нижче встановлених  санітарно-
гігієнічних та інших вимог.  

 3. Основними державними соціальними гарантіями права на житло є: 

 1) мінімальний розмір житла, яке надається у соціальному житловому фонді;   

 2) розміри державної соціальної допомоги або інших виплат, що спрямовуються на оплату 
житла та житлово-комунальних послуг; 

 3) встановлення мінімального розміру фінансування утримання облікової одиниці   житла 



 

 житлового фонду соціального призначення.  

 4. Місцеві соціальні житлові гарантії можуть встановлюватися органами місцевого 
самоврядування та не можуть погіршувати державних  житловихсоціальних гарантій. 

Стаття 22. Прогнозування в сфері державної житлової політики та розробка цільових 
житлових програм 

 1. Напрями державної житлової політики узгоджуються з основними засадами внутрішньої 
політики України відповідно до прогнозів економічного і соціального розвитку України. 

 2. Державні цільові житлові програми затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до 
Закону України “Про державні цільові програми ”.   

 3. Обласні та районні ради, органи місцевого самоврядування можуть розробляти та приймати 
регіональні (місцеві) житлові програми.   

 4. З метою підвищення ефективності використання наявного житлового фонду окремим 
розділом відповідних житловихпрограм має бути передбачено забезпечення обліку придатного для 
використання житлового фонду та розробка пропозицій щодо його використання як житлового 
фонду соціального призначення для забезпечення житломпільгових категорій громадян, які 
потребують соціального захисту таперебувають на черзі для поліпшення житлових умов. 

 Стаття 23. Науково-технічне забезпечення реалізації державної житлової політики 

1. Науково-технічне забезпечення реалізації державної житлової політики здійснюються за 
рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законом, в тому числі 
коштів юридичних осіб приватного права.   

2. За рахунок коштів державного бюджету здійснюється розроблення нормативних документів 
та проведення пріоритетних науково-дослідних робіт щодо реалізації державної житлової політики, 
спрямованих на: 

1) вдосконалення національногожитлового законодавства; 
2) визначення потреб населення у житлі, вимог до його якостей та обслуговування на 

середньо- та довгострокову перспективу; 
3) запровадження конкретних заходів державного регулювання на ринку природних монополій 

та антимонопольного регулювання на ринку житла, житлово-комунальних послуг та послуг з 
управління житлом; 

4) сприяння розробленню та впровадженню новітніх технологій і обладнання, що 
забезпечуватимуть економне використання енергетичних та інших ресурсів і підвищення ресурсо- та 
енергоефективності житлового фонду; 

5) удосконалення технічного регулювання та стандартизації у сфері виробництва будівельних 
матеріалів і механізмів,житлового будівництва, житлово-комунального господарства; 

3. Напрями та зміст науково-технічних робіт спрямованих на реалізацію державної житлової 
політики, що здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених 
законом, визначаються замовниками таких робіт з урахуванням основних пріоритетів державної 
житлової політики.   

Стаття 24. Фінансове забезпечення реалізації державної житлової політики 

   1. Фінансове забезпечення державної житлової політики здійснюється відповідно до Бюджетного 
кодексу України та передбачає ефективне використання коштів, які надходять з державного, 
місцевих бюджетів та коштів приватних осіб призначенихдля забезпечення населення України 
житлом. 

2. Механізмом фінансування державної житлової політики є: 
1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету України місцевим бюджетам на реалізацію 

державної та регіональних (місцевих)житлових програм; 
2) капітальні видатки державного та місцевих бюджетів на будівництво та експлуатацію 

житла, надання пільг громадянам, які потребують соціального захисту, на придбання та утримання 
житла, сплату житлово-комунальних послуг; 

 



 
3) включення до угоди щодо регіонального розвитку розділів, спрямованих на реалізацію 

державної житлової політики; 
4) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів житлової політики, 

державних та приватних партнерів  на основі принципів здійснення державно-приватного 
партнерства, інститутів спільного інвестування, міжнародних інституцій; 

5) включення до програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), які 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку розділів, спрямованих на 
реалізацію державної житлової політики. 

3. Джерелами фінансування державної житлової політики є: 
1) кошти державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку; 
2) кошти місцевих бюджетів; 
3) кошти інститутів спільного інвестування;  
4) доброчинні внески; 
5) кошти міжнародних організацій; 
6) кошти, залучені у рамках державно-приватного партнерства; 
7) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. 
4. За рахунок державного бюджету фінансується будівництво та придбання у власність 

держави житла соціального та спеціального призначення, надання у порядку, визначеному законом, 
адресних субсидій (цільової фінансової допомоги) на придбання у власність житла або його 
будівництва окремим категоріям громадян, які потребують соціального захисту.   
 5. За рахунок місцевих бюджетів фінансуються видатки, пов’язані з: 
 - будівництвом та придбанням у власність житла комунального житлового фонду соціального, 
спеціального та загального призначення; 
 - викупом земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, інших об'єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, для суспільних потреб відповідно до закону,для житлового будівництва 
та розвитку комунальної інфраструктури відповідної територіальної громади;   

- фінансуванням заходів, передбачених місцевими житловими програмами.   
РОЗДІЛ V. 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.   
 2. З набранням чинності цим Законом втрачає чинність Концепція державної житлової політики, 
схвалена Постановою Верховної Ради України від 30 червня 1995 року N 254/95-ВР.   
 3.  Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  

- подати на розгляд Верховної Ради України проект закону, спрямованого на реалізацію 
державної житлової політики;  

- затвердити Програму вдосконалення законодавства про державну житлову політику;  
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
- забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що не узгоджуються з нормами цього Закону.  
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