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Сторінка Президента Будівельної палати 
України, Героя України  П.С.Шилюка 

Заходи за участю 
Будівельної палати України 

 Новини галузі 

 

 Законопроекти, що знаходяться на 
розгляді у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ 



  

 

  

 
Шановні колеги! 

 

Будівельна галузь країни, як і економіка в 
цілому, переживають складні часи. 

В цих умовах керівництво Будівельної па-
лати України вважає своїм завданням та 
обов’язком  відновити її координаційно - 
центруючу роль в професійному та 
суспільно-політичному житті підприємств 
галузі і робить все можливе та необхідне 
для піднесення авторитету Палати. 

Розуміючи важливість роботи Комітетів 
Будівельної палати України, Президія 
пропонує Вам розглянути можливість 
щодо участі у їх роботі. 

Головне завдання менеджменту і пред-
ставників  підприємств та організацій  у 
роботі комітетів полягає в розробці, 
започаткуванні та реалізації ефективних 
антикризових програм і проектів, які в 
умовах реформування системи управління 
галуззю в рамках передачі владних 
повноважень з центру на місцевий рівень 
управління дозволять не зменшувати 
обсягів будівництва і виробництва 
будівельних матеріалів.  

 Свої пропозиції по визначенню представ-
ників для роботи у комітетах Ви можете 
надіслати на електронну адресу Буді-
вельної палати України budpalata@ukr.net 
або письмово за поштовою адресою 
Палати. Телефон для довідок та 
консультацій (044) 360-40-91. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Герой України, Президент Будівельної палати України, 
Петро Степанович Шилюк 

 
 

 

 

 
 

 

Сторінка Президента Будівельної Палати України 

 

БУДУЄМО 

МАЙБУТНЄ 
РАЗОМ! 



  

  

 

  
Держархбудінспекцією України спільно з Будівельною палатою України  

проводиться конкурс на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію 
 на території    України  у 2013  році 

 
Не пропустіть свій шанс на перемогу у обраній номінації! 

 

 

         ЗАХОДИ ЗА УЧАСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

                
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОВИНИ ГАЛУЗІ 

Застройщики начинают искать замену импортным 

стройматериалам — эксперт 

В связи с курсовыми колебаниями столичные строительные 

компании могут снизить долю импортируемых строительных 

материалов и увеличить объем закупаемых материалов 

отечественного производства. 

Из-за резкого скачка курса доллара многие позиции импортных 

стройматериалов подорожали на 60-80% — кроме собственно 

курсовых рисков, импортеры заложили в новую цену и страховку от будущей турбулентности 

экономики. Такое мнение высказал руководитель отдела продаж ЖК "ParkStone" Дмитрий Шостя.  

 "Застройщику нужно соблюдать баланс между объективным повышением цен, связанным с 

падением гривни, и покупательной способностью населения, которая уменьшилась. Ведь более 80% 

объема застройки составляют проекты эконом- и комфорт-класса. Зазор повышения цены был 

достигнут достаточно быстро. Пришло время искать возможности снизить затраты. Поиск 

аналогичных по качеству, но более дешевых отечественных материалов на замену импорту — 

именно такой путь", — считает Шостя. 

Руководитель отдела продаж ЖК "ParkStone" уверен, что усилия застройщиков приведут к некоторой 

активизации рынка украинских стройматериалов. "Большого прироста спрос со стороны 

застройщиков эконом-класса не даст, ведь импорт составляет не более 15-20% общего объема 

используемых стройматериалов. Однако отечественные производители импортных аналогов 

должны пытаться улучшить качество своей продукции, но при этом не повышать цены, чтобы быть 

конкурентоспособными. И это положительно скажется на рынке", — резюмировал эксперт. 

22 мая 2014 http://delo.ua 

  

  

 ВІДТІК КАПІНВЕСТИЦІЙ З УКРАЇНИ СТАНОВИТЬ МАЙЖЕ 13 МЛРД 

ГРН - ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2014 РОКУ 

 

Обсяг капітальних інвестицій в економіку України за перший квартал 

скоротився на 12,8 млрд грн до 42,6 млрд грн. Для порівняння, у 

першому кварталі минулого року їх обсяг збільшився на 1,6 млрд грн 

до 55,4 млрд. 

   Про це свідчать дані Держслужби статистики. 

Найбільший відтік у січні-березні 2014 року припав на Крим (обсяг капінвестицій скоротився на 

76,9%), Одеську (на 70,1%) і Миколаївську області (на 64,4%). У Києві їх вдалося наростити на 



0,9%. 

Основний обсяг капітальних інвестицій, як водиться, припав на матеріальні активи, такі як 

обладнання, різні споруди, транспортні засоби, землю. У них було інвестовано майже 40,8 млрд 

грн. Решта коштів були вкладені в нематеріальні активи, наприклад, програмне забезпечення або 

купівлю авторських прав. 

Нагадаємо, в 2013 році обсяг капінвестицій скоротився на 31 млрд грн до 248 млрд. 

http://news.finance.ua  26.05.2014 
 

 

САНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ЗЕКОНОМИТЬ ДО 600 МЛРД. ГРН. 

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

 

Санація будівель може забезпечити зменшення втрат тепла на 
41%. В   грошовому еквіваленті – це 150-600 млрд. грн. 
зекономлених коштів. Модернізація теплогенеруючого 
обладнання в джерелах (котельнях) дозволить зекономити 
лише 4% тепла або 141 млрд. грн., а модернізація теплових 

мереж дозволяє зекономити 14%, що складає 33 млрд. грн. Такі дані наводять в Інституті газу НАН 
України. 

Питання законодавчого врегулювання запровадження ЕСКО-механізму в Україні обговорили в 
Мінрегіоні в ході засідання робочої групи з питань реформування житлово-комунального 
господарства під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана. 

Питання енергозбереження в будівлях бюджетної сфери особливо актуальне. За експертними 
оцінками в Україні бюджетні будівлі споживають теплової енергії від 130 до 250 кВт*год/м кв., в ЄС 
цей показник значно менший і складає від 50 до 80 кВт*год/м кв. 

Наталія Олійник, директор Департаменту стратегії реформування та розвитку житлово-
комунального господарства Мінрегіону доповіла, що причин такого високого рівня споживання 
енергії в будівлях є декілька – старіння будівель, дефіцит коштів бюджету на впровадження 
енергоефективних технологій, відсутність зацікавленості приватного інвестора у проектах з 
енергоефективності в силу законодавчих обмежень.  

«Звичайно реалізація таких заходів вимагає значних фінансових ресурсів. Як свідчить досвід 
європейських країн, термомодернізація будівель здійснюється шляхом запровадження ЕСКО 
договорів. Проте, через відсутність в українському законодавстві спеціальних положень щодо 
правових засад реалізації таких договорів, приватний інвестор не зацікавлений вкладати власні 
кошти в бюджетні об’єкти», - пояснила Наталія Олійник. 

Вона поінформувала, що відповідно до рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства (від 
18.12.2009), Україна повинна імплементувати Директиву 2006/32/ЕС Європейського Союзу, 
спрямовану на створення належних умов для діяльності енергосервісних компаній та впровадження 
енергосервісних договорів.   

«На сьогодні потрібні узгодженні рішення щодо створення законодавчих правил гри запровадження 
ЕСКО-договорів», - наголосила Наталія Олійник. 

На сьогоднішній день робочою групою з питань реформування житлово-комунального господарства 
за участю експертів, представників ЄБРР, USAID, Нацкомпослуг напрацьовано низку проекти 

http://news.finance.ua/


законів. Законопроект ―Про внесення змін до Бюджетного кодексу України‖ покликаний забезпечити 
можливість утримувачам бюджетних установ укладати довгострокові договори (терміном більше 1 
року) з  енергосервісними компаніями (ЕСКО)  та гарантувати ЕСКО виплати нагороди за досягнуту 
економію в рамках енергосервісного договору. 

Ключові умови примірного енергосервісного договору визначено законопроектом «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо правових засад реалізації енергосервісних 
договорів». 

Механізм вибору переможця тендера на надання енергосервісних послуг визначає законопроект 
«Про особливості здійснення закупівель енергосервісу». 

«Ідеологія взаємовідносин ЕСКО  та утримувача бюджетного закладу полягає у тому, що 
енергосервісна компанія бере на себе всі фінансові та технічні ризики, інвестуючи в 
енергоефективні заходи Замовника (школа, садочок, лікарня і т.д.). Замовник повертає інвестиції в 
залежності від досягнутої економії енергоресурсів. Якщо ЕСКО не досягнули економії – послуги 
оплачені не будуть. Важливим є те, що структура застосування енергосервісних договорів не 
передбачає додаткових витрат бюджету на оплату енергосервісних договорів, завдяки чому 
«розщеплюється» існуюча стаття видатків бюджету на оплату енергоресурсів і  не збільшується 
обсяг державного боргу», - пояснила Наталія Олійник. 

Робочою групою прийнято рішення доопрацювати законопроект і найближчими днями направити 
його на погодження центральних органів виконавчої влади. 

Мінрегіон 22.05.2014 

 

 

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ В СФЕРІ СПРОЩЕННЯ ДОЗВІЛЬНО-

ПОГОДЖУВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР І ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ ВЖЕ 

ДАЄ ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Загальна площа новозбудованого та реконструйованого житла  у 
першому кварталі 2014 року більш ніж на 47% перевищила 
аналогічний показник першого кварталу минулого року. Про це 

свідчить офіційна статистика, оприлюднена Держстатом, згідно з якою загальна площа прийнятого 
в експлуатацію житла  склала 2 млн. 51 тис. квадратних метрів. 

Найбільше зростання обсягів збудованого житла відзначається у Івано-франківській – у 2,6 рази, 
Київській та Львівській – у 2,2 рази областях.  

 Основним інвестором будівництва житла залишається населення – 1,2 млн. м кв. або майже 60% 
прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках. Серед збудованих квартир майже дві третини 
- однокімнатні та двокімнатні  - ті, що користуються найбільшим попитом населення. 

Як прокоментував Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Володимир Гройсман, такий результат є наслідком комплексу заходів, 
які впроваджує Мінрегіон як в сфері спрощення дозвільно-погоджувальних процедур, так і 
державного архітектурно-будівельного контролю. 

«З приходом нового Уряду основна увага була приділена імплементації положень законодавства в 
сфері містобудівної діяльності на місцях. Міністерством були розроблені та направлені в регіони 
офіційні роз’яснення щодо окремих положень, неоднозначне трактування яких призводило до 
ускладнень. Разом з Конфедерацією будівельників України проведено низку семінарів та круглих 



столів. Окрім того, вжито заходів щодо зміцнення керівної ланки Державної інспекції архітектурно-
будівельного контролю і її територіальних органів і наповнення їх складу кваліфікованими 
фахівцями», - сказав Володимир Гройсман.  Він додав, що все це в комплексі дало змогу багатьом 
забудовникам ввести в експлуатацію те житло, яке не вдавалось ввести з різних причин останнім 
часом. 

«Ми поступово наводимо лад в системі взаємовідносин забудовника і держархбудконтролю. Функції 
останнього в свій час забрали від органів місцевого самоврядування, централізували, все замкнули 
на держархбудінспекції в Києві. Це породило багато чинників, які негативно вплинули на розвиток 
будівельної діяльності. Новим Урядом було прийняте рішення демонтувати систему, створену 
попередньою владою, яка обмежувала функції і права місцевого самоврядування. Уряд вже 
передав на розгляд парламенту законопроект щодо реформування системи держархбудконтролю. 
Цим законом ми передамо основні функції архітектурно-будівельного контролю органам місцевого 
самоврядування, залишивши за центральним органом лише державний нагляд», - прокоментував 
Володимир Гройсман. 

Мінрегіон 20.05.2014 

 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОКОМІСІЇ: ДОРОГИ В УКРАЇНІ - ЦЕ ВЕЛИКА 

ПРОБЛЕМА 

 
Євросоюз готовий розглянути варіанти фінансування проектів 

створення і поліпшення транспортної інфраструктури, запропоновані 
Міністерством інфраструктури України. 

Про це на брифінгу повідомив віце-президент Європейської комісії Сійм Каллас. 
"Це залежить від Міністерства інфраструктури. Ви маєте розробити конкретні ідеї, і далі 

давайте говорити, що ми можемо зробити і які інструменти можуть бути використані", - сказав 
Каллас. 

Зокрема, він відзначив, що дороги в Україні - це велика проблема, і на їх реконструкцію і 
будівництво буде потрібно багато часу і грошей, в основному - українських грошей. 

Як повідомлялося, Світовий банк візьме участь у фінансуванні будівництва кільцевої дороги 
навколо Києва, під\'їзних доріг до Києва, а також дороги Київ-Харків-Довжанський. 

Україна проводить будівництво і ремонт автомобільних доріг у різних частинах країни за 
підтримки низки міжнародних фінансових організацій, серед яких Світовий банк і Європейський банк 
реконструкції і розвитку. 

Зокрема, у березні 2014 року "Укравтодор" затвердив плани роботи зі Світовим банком на 
етап роботи з реконструкції дороги від Полтави до Харкова, з перспективою будівництва дороги від 
Полтави до Дніпропетровська. 
20.05. 2014  УНІАН 

 

ЄІБ ВИДІЛЯЄ 55 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО НА БУДІВНИЦТВО БЕСКИДСЬКОГО 
ТУНЕЛЮ 
Європейський інвестиційний банк оголосив про виділення Україні позики у 
розмірі 55 мільйонів євро для будівництва Бескидського залізничного 
тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну і Євросоюз. 

Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому банком, штаб-квартира якого знаходиться в 

Люксембурзі, передає УНІАН. 

 

http://economics.unian.ua/transport/920024-vitse-prezident-evrokomisiji-dorogi-v-ukrajini-tse-velika-problema.html


 Як зазначається, довжина двоколійного тунелю становитиме 1,8 кілометра. 

"Європейський інвестиційний банк подає чіткий сигнал, надаючи позику Україні для фінансування 
модернізації ключового транспортного коридору. Ця допомога дуже важлива для подальшого 
зміцнення інтегральних зв'язків між Україною і Європейським Союзом", - цитує прес-служба віце-
президента банку Ласло Бараняча. 

За його словами, це перша позика з боку ЄІБ для українського залізничного транспорту. 
Новий тунель розміщено в Карпатах, він замінить старий одноколійний тунель двоколійним, 

який дозволить рух потягів одночасно в обох напрямках. Бескидський тунель є одним з 
пріоритетних транспортних проектів у рамках "Східного партнерства". 

Банк планує виділити Україні кредитів на суму в три мільярди євро в період 2014-2016 років у 
рамках загального пакету допомоги ЄС Києву у розмірі 11 мільярдів євро, про що було оголошено в 
березні. 

Як повідомлялося, новий тунель будуватиметься на стику Львівської і Закарпатської 
областей в 30 метрах від діючого тунелю, побудованого ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті, 
який перебуває в аварійному стані. 

Наприкінці грудня 2013 року Кабінет міністрів схвалив залучення позики від Європейського 
інвестиційного банку у розмірі 55 млн євро на будівництво Бескидського тунелю. 

Міністерство інфраструктури України має намір у 2014 році прокласти близько 0,7 км колії 
Бескидського тунелю. 
  
19.05.2014 http://www.epravda.com.ua    Все про: ЄІБ, кредит 

 

 

 

КИЕВ ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО КАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В столице продолжается строительство ряда капитальных объектов. В 
частности, работы продолжатся на Почтовой площади, пр. Победы и 
Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Об этом во время 

аппаратного совещания КГГА рассказал и.о. директора Департамента 
транспортной инфраструктуры Иван Шпилевой. 

Так, по его словам, реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади позволит улучшить 
транспортную схему и увеличить ее пропускную способность с 85 до 110 тыс. авто в сутки. Об Этом 
сообщает пресс-служба КГГА. 

В прошлом году было завершено эстакаду левоповоротного съезда с Владимирского спуска на ул. 
Набережно-Крещатицкую и тоннель на Набережном шоссе. 

Иван Шпилевой также доложил, что на продолжение реконструкции пр. Победы, согласно 
Программе экономического и социально развития Киева на 2014 год, предусмотрено 116 133,6 тыс. 
грн. Сейчас дорожные бригады завершили строительные работы на участке путепровода длиной 
3,6 км от кемпинга "Пролисок". Кроме того, частично были завершены работы от Святошинского 
путепровода и станции метрополитена "Нивки", реконструирован ряд подземных пешеходных 
переходов. В целом, проект реконструкции предусматривает замену асфальтового покрытия почти 
на 406 тыс. кв. м проезжей части, 150 тыс. кв. м тротуаров, а также полное обновление 17 
пешеходных переходов. 

Напомним, реконструкция проспекта предусматривает не только замену дорожного покрытия, а и 
увеличение количества полос на некоторых участках до 4-х, создание на транспортных развязках и 
остановках дополнительных карманов для заезда общественного транспорта, установку 
энергосберегающего освещения, нового барьерного ограждения и т.п. 

Кроме того, в этом году после значительного перерыва были восстановлены строительные работы 

http://www.epravda.com.ua/
http://www.epravda.com.ua/tags/tag_%AA%B2%C1/
http://www.epravda.com.ua/tags/tag_%EA%F0%E5%E4%E8%F2/


на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. В частности, в марте начались работы по 
монтажу пятой секций арки моста. Сейчас ведутся подготовительные работы к монтажу последней, 
шестой, секции арки и двух замковых блоков арки. 

13.05.2014 По материалам: mirkvartir.ua 

 

 

МІНРЕГІОН УДОСКОНАЛЮЄ КОШТОРИСНО-НОРМАТИВНУ БАЗУ 

У БУДІВНИЦТВІ 
 
Робота ведеться на виконання Законів України «Про будівельні 
норми», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності». 
Як повідомили в Департаменті розвитку будівельної діяльності, 
ціноутворення та економіки будівництва Мінрегіону, на сьогоднішній 

день прийнято 6 національних стандартів, які набудуть чинності з 1 
вересня 2014 року і мають обов’язковий характер при визначенні вартості будівництва  об’єктів, що 
споруджуються за рахунок державних коштів (наказ Мінрегіону України  від 05.05.2014 № 128): 

 ДСТУ Б Д.2.2-22:2014 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. 
Водопровід – зовнішні мережі  (Збірник 22)» (на заміну ДСТУ Б Д.2.2-22:2012); 

 ДСТУ Б Д.2.4-15:2014 «Ресурсні  елементні кошторисні  норми на ремонтно-будівельні 
роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи (Збірник 15)» (на заміну ДСТУ Б Д.2.4-15:2012); 

 ДСТУ Б Д.2.4-16:2014«Ресурсні  елементні кошторисні  норми на ремонтно-будівельні 
роботи. Зовнішні інженерні мережі (Збірник 16)» (на заміну ДСТУ Б Д.2.4-16:2012); 

 ДСТУ Б Д.2.4-17:2014 «Ресурсні  елементні кошторисні  норми на ремонтно-будівельні 
роботи. Електромонтажні роботи (Збірник 17)» (на заміну ДСТУ Б Д.2.4-17:2012); 

 ДСТУ Б Д.2.4-18:2014 «Ресурсні елементні кошторисні  норми на ремонтно-будівельні 
роботи. Благоустрій (Збірник 18)» (на заміну ДСТУ Б Д.2.4-18:2012); 

 ДСТУ Б Д.2.4-19:2014 «Ресурсні елементні кошторисні  норми на ремонтно-будівельні 
роботи. Ізоляційні роботи (Збірник 19)» (на заміну ДСТУ Б Д.2.4-19:2012). 

Супровід стандартів доручено технічному комітету ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне 
нормування у будівництві» (конт.тел. (044) 220-01-16). 

 07.05.2014  Мінрегіон 
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Комітет з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства 

та регіональної політики 
 

                                                                             
                                                                                    Проект  

                                                           вноситься  народними депутатами України  
 
 

С.А. Терьохін 
О.В.Чорноволенко 

В.О. Яворівський  
К.М.Ляпіна  

О.М.Бригинець  
Д.Й.Андрієвський  

 
 

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
«Про внесення змін до деяких законів України» 

(щодо регулювання містобудівної діяльності) 
 
Верховна Рада України постановляє: 
 

1. У Законі України «Про столицю України – місто-герой Київ» (Відомості Верховної Ради 

України 1999 р., № 11, ст. 79; 2007 р., № 34, ст. 444; 2008 р., № 5-8, ст. 78, № 48, ст. 358; 2009 р., 
№ 19, ст. 257; 2011 р., № 1, ст. 4) статтю 22 доповнити пунктом 17 в такій редакції: 

 
«17) залучати кошти замовників будівництва (крім об’єктів, що споруджуються за рахунок 

бюджетних коштів, в порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста) та передбачити право Київської міської ради встановлювати нормативи 
відрахування відсотків загальної житлової площі, що підлягатиме передачі місту в будинках які 
будуються забудовниками незалежно від форм власності». 

 
2. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради 

України, 2011, № 34 (26.08.2011), ст. 343) 

Законопроекти, що знаходяться на розгляді  

у комітетах ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 



 
пункт 6 статті 40 доповнити абзацом третім такого змісту: 
«Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури та нормативи відрахування 

відсотків загальної житлової площі в місті Києві, встановлюються відповідно до пункту 17 статті 22 
Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ». 

 
пункт 7 статті 40 доповнити словами: 
«та пункту 17 статті 22 Закону України  «Про столицю України – місто-герой Київ». 
 
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 
 
 
Голова Верховної Ради    України     
                                                                              
 

 
 

Проект 
 

вноситься народними депутатами України 
Зубко Г.Г. 

Дубіль В.О. 
Чугунніков В.С. 

Сальдо В.В. 
Васюник І.В. 

 
 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
щодо вдосконалення правового регулювання реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків 
 

Верховна Рада України постановляє: 
 

І. Внести зміни до Житлового Кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради України, 
1983 р., Додаток до № 28, ст. 573): 

1. У частині першій статті 58 після слів «видає громадянинові ордер» виключити слова 
«який є єдиною підставою». 

2. У статті 59: 
в назві та в частині першій статті після слів «ордер на жиле приміщення» зазначити слова 

«(рішення про надання жилого приміщення)»; 
в частинні другій статті після слова «ордера» зазначити слова «(рішення про надання 

жилого приміщення)» та після слів «його видачі» зазначити слова «(з дня прийняття такого 
рішення)». 

3. У статті 128: 
в частині другій статті виключити слово «спільним», після слова «організації» зазначити 

слова «органу місцевого самоврядування» та виключити слова «та відповідного профспілкового 
комітету і комітету комсомолу». 

доповнити статтю частиною третьою такого змісту: 
«Таке рішення є законною підставою на володіння жилою площею (житловим приміщенням) 

у гуртожитку.»; 
частину третю статті вважати частиною четвертою відповідно. 



4. У статті 129 після слів «спеціальний ордер» виключити слова «який є єдиною підставою». 
ІІ. Внести зміни до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323): 
1. У статті 1: 
частину першу статті викласти у такій редакції: 
«Сфера дії цього Закону поширюється на громадян, які на законних підставах отримали у 

володіння, користування житлові приміщення в гуртожитках і продовжують відкрито, безперервно 
володіти, користуватися цими приміщеннями більше п’яти років та не реалізували своє право 
безоплатної приватизації державного житлового фонду у повному обсязі (у тому числі 
військовослужбовці і працівники Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної 
прикордонної служби України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, особи рядового і начальницького складу та працівники 
Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої служби України, 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту, рятувальники та члени їхніх сімей).»; 

в частині другій статті виключити слова «(без офіційної реєстрації місця проживання)»; 
в частині четвертій статті після слів «приватизації (корпоратизації)» зазначити слова «у 

тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів 
інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом.». 

2. У статті 2: 
після слів «у випадках» зазначити слова «і порядку»; 
після слів «цим Законом» зазначити слова «та Законом України «Про приватизацію 

державного житлового фонду» 
замість слів «самостійного (на власний розсуд, за власні чи залучені кошти) вирішення 

свого (своєї сім’ї) житлового питання (відповідно до цивільного законодавства України)» зазначити 
слова «набувальної давності чи у інший спосіб (передбачений Цивільним кодексом України)». 

3. У статті 3: 
у пункті 1) частини першої статті після слів «у власність територіальних громад» зазначити 

слова «крім гуртожитків передача яких є не обов’язковою згідно частини 4 статті 14 цього Закону»; 
у пункті 4) частини першої статті після слів «приватизації (корпоратизації)» зазначити слова 

«у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів 
інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом»; 

у пункті 11-1) частини першої статті замість слів «які на законних підставах зареєстровані за 
місцем проживання у гуртожитку та фактично проживають у ньому» зазначити слова «на яких 
поширюється дія цього Закону». 

4. У частині другій статті 4 після слів «приватизації (корпоратизації)» зазначити слова «у 
тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів 
інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом». 

5. У статті 5: 
у пункті 4) частини першої статті замість слів «є об’єктами приватної власності» зазначити 

слова «було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації 
(корпоратизації), у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до 
статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом» та після слів «чинного 
законодавства» зазначити слова «або за рішенням суду у випадку відмови органів управління 
(уповноважених осіб) власників гуртожитків від такої передачі;»; 

друге речення підпункту а) пункту 5) частини 1 цієї статті викласти у такій редакції: 
«У цьому випадку здійснюється приватизація приміщень гуртожитку його мешканцями 

згідно з цим Законом та правовідносини, що в подальшому виникають у процесі реалізації прав та 
виконанні обов’язків власників, наймачів (орендарів) житлових та нежитлових приміщень 
гуртожитків регулюються законодавством, яке поширюється на правовідносини власників 
наймачів (орендарів) житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках;»; 

доповнити частиною другою наступного змісту: 
«2. Передбачені підпунктами б), в), г), ґ) пункту 5) частини 1 цієї статті рішення місцевих рад 

щодо подальшого використання гуртожитків, приймаються за попереднім погодженням з 
мешканцями цих гуртожитків, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.». 

6. У частині першій статті 8 після слів «дія цього Закону, які» виключити слова «на законних 
підставах зареєстровані та тривалий час (не менш як п’ять років)» та після слів «приватизації 
колишніх державних підприємств» зазначити слова «у тому числі і тих юридичних осіб, яким цими 
підприємствами та організаціями у подальшому було передано такі об’єкти до статутних капіталів 
або відчужені іншим шляхом». 

7. У статті 14: 



в абзаці першому частини 3 статті після слів «приватизації (корпоратизації)» зазначити 
слова «у тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних 
капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом»; 

абзац другий частини 3 статті доповнити реченням такого змісту: 
«Розмір компенсації вартості гуртожитків, що у подальшому були передані такими 

товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом 
розраховується з врахуванням суми, за яку гуртожитки було придбано у осіб, які їх приватизували 
та відшкодування вартості зробленого ними покращення відповідного майна.»; 

частину четверту доповнити абзацами другим, третім та четвертим наступного змісту: 
«У випадку відмови органів управління (уповноважених осіб) власників гуртожитків від 

передачі гуртожитків, рішення про передачу гуртожитків у власність територіальних громад 
приймає суд за позовом відповідних органів місцевого самоврядування. 

Гуртожитки, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі 
приватизації (корпоратизації), у тому числі і тих, що у подальшому були передані  такими 
товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом не 
підлягають передачі у власність територіальних громад, якщо вони використовуються для 
забезпечення житлом працівників цих товариств і на належному рівні утримуються цими 
товариствами та такі товариства не знаходяться у стані ліквідації. 

Мешканці цих гуртожитків мають право отримати у власність житлові приміщення в 
гуртожитках у будь – який інший спосіб, передбачений Цивільним кодексом України.»  

8. У пункті 13 частини першої статті 18 замість слів «які на законних підставах 
зареєстровані в гуртожитках, проживають у них та мають право на отримання соціального житла;» 
зазначити слова «на яких поширюється дія цього Закону;». 

9. У пункті 3 розділу VIII після слів «приватизації чи корпоратизації» зазначити слова «у 
тому числі і тих, що у подальшому були передані такими товариствами до статутних капіталів 
інших юридичних осіб або відчужені іншим шляхом» та замість слова «шести» зазначити слово 
«дванадцяти». 

ІІІ. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: 
привести свої нормативно – правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно – правових актів у відповідність із цим Законом. 
 
 
Голова Верховної Ради України 

 

Проект 

вноситься народним депутатом України 

Мартовицьким А.В. 

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності» 

щодо відтермінування заборони на відведення земельних ділянок 
 

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

1. Внести до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості 

Верховної Ради України, 2011р., № 34, ст. 343; із змінами, внесеними законами України від 19 
травня 2011 року № 3395-VI, від 17 листопада 2011 року № 4052-VI, від 22 грудня 2011 року № 



4220-VI, від 22 березня 2012 року № 4570-VI, від 21 червня 2012 року № 5018-VI, від 22 червня 
2012 року № 5021-VI, від 05 липня 2012 року № 5059-VI, від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI, від 16 
жовтня 2012 року № 5459-VI, від 20 листопада 2012 року № 5496-VI, 19 вересня 2013 року № 606-
VII та від 27 березня 2014 року   № 1170-VII) такі зміни: 

1) у розділі V "Прикінцеві положення": 
у пунктах 6 та 6-1 цифри "2015" замінити цифрами "2020"; 
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
 

Голова Верховної Ради  України   
 
     

 

 

 

Шановні читачі! 

 

 

 

 

 

 


