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24 травня 2017 року 
Президент Будівельної па-
лати, Герой України П.С.
Шилюк провів чергову 
нараду з керівництвом та 
секретаріатом Палати.

Було розглянуто хід ви-
конання першочергових 
завдань, що стоять перед Бу-
дівельною палатою України 
в 2017 році.

Обговорені пропозиції 
Будівельної палати Украї-
ни до спільного засідання 
Правління УСПП та Анти-
кризової ради громадських 
організацій, на якому будуть 

розглядатися заходи з поси-
лення державного управлін-
ня промисловості, підтрим-
ки національних виробників 
та впровадження інвестицій-
них та інноваційних інстру-
ментів у промисловому ви-
робництві.

П.С.Шилюк розглянув 
пропозиції секретаріату 
щодо тематики чергових за-
сідань Президії Палати, за-
планованих на другу поло-
вину 2017 року, дати і місця 
їх проведення.

Обговорені також пропо-
зиції підготовки до Дня бу-

дівельника. Президент дору-
чив опрацювати це питання з 
Мінрегіоном та професійни-
ми об`єднаннями будівель-
ників з метою проведення 
спільних заходів.  

Прийнято рішення щодо 
проведення очільником Па-
лати брифінгу з актуальних 
питань будівельного ком-
плексу з представниками 
ЗМІ, що висвітлюють бу-
дівельну тематику.

Визначені дати підписан-
ня меморандумів про спів-
робітництво Будівельної па-
лати України з Академією 
будівництва України та 
Громадською організацією 
«WorldSkills Ukraina».

На нараді були розглянуті 
питання організації роботи 
Інженерного центру БПУ. 
Президент висловив поба-
жання щодо розширення 
напрямів його діяльності та 
обсягів робіт. Було прийнято 
рішення щодо зміни керівни-
ка установи. Новим директо-
ром призначено В.П.Галиць-
кого. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
24 ТРАВНЯ 2017 РОКУ ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ, 

ГЕРОЙ УКРАЇНИ П.С.ШИЛЮК ПРОВІВ ЧЕРГОВУ НАРАДУ 
З КЕРІВНИЦТВОМ ТА СЕКРЕТАРІАТОМ ПАЛАТИ
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30 травня 2017 року в 
Будівельній палаті України 
відбулося засідання ново-
створеного комітету з пи-
тання зеленого (екологічно-
го) будівництва.

У заході взяли участь члени 
комітету - керівники провід-
них будівельних організацій, 
проектних та науково-до-
слідних інститутів, громад-
ських організацій, співробіт-
ники секретаріату Палати. 

Вітаючи учасників засідан-
ня, Перший віце-президент 
Палати С.Т.Сташевський від-
значив значну роль зеленого 
будівництва, як одного з пріо-
ритетних напрямків у споруд-
женні житлових і громадських 
будівель. На його думку, комі-
тет має стати  експертно-кон-
сультативним органом Палати, 
який братиме участь у розроб-
ці та обговоренні проектів 
нормативно-правових актів з 
питань екологічного будівни-
цтва, готуватиме пропозиції 
щодо просування в Україні 
цього важливого напрямку. 

Учасникам засідання був 
представлений нещодавно 

призначений Президією БПУ 
голова комітету Г.Г.Фаренюк – 
доктор технічних наук, дирек-
тор Науково-дослідного інсти-
туту будівельних конструкцій, 
голова Громадської спілки 
«Українська рада з зеленого 
(екологічного) будівництва».

Відповідно до порядку 
денного учасники затверди-
ли склад комітету, обговори-
ли питання щодо регламенту, 
порядку та тематики засідань. 

З інформацією «Огляд 
світових систем екологічних 
будівельних стандартів, мож-
ливості адаптації їх в Україні» 
виступив   Г.Г.Фаренюк, який 
охарактеризував існуючі 
світові системи будівельних 
стандартів, ознайомив з си-
стемами оцінювання будівель 
за екологічними принципа-
ми та визначив першочергові 
завдання, що стоять перед 
комітетом. Насамперед, це 
популяризація принципів зе-
леного будівництва в Україні, 
розробка системи націо-
нальних зелених стандартів 
та державної програми під-
тримки зеленого будівництва.

Представники Громадсь-
кої спілки «Українська рада 
з зеленого (екологічного) 
будівництва» С.В.Шульга і 
О.Г.Бобунова поінформували 
учасників про напрямки 
вдосконалення законодав-
ства із зеленого будівництва  
для створення преференцій 
компаніям, які беруть участь 
в екологічному будівництві. 
Йшлося  і про необхідність 
підготовки пропозицій щодо 
розробки зелених стандартів 
будівництва, залучення ко-
штів  міжнародних структур 
для фінансування цих робіт.

Своїми думками із зазна-
чених питань поділились 
Генеральний директор Кор-
порації «Київавтодор» О.О.
Густелев, Начальник Україн-
ського  Науково-дослідного 
інституту цивільного захисту 
В.С.Кропивницький,  Дирек-
тор Інституту «Київпроект-5» 
Н.І.Родичкіна, заступник на-
чальника УкрНДІЦЗ О.П.Бо-
рис, Директор департаменту 
ТОВ «Розумний дім» Р.М.По-
пітченко, інші учасники.

На засіданні також висту-
пив Віце-президент – вико-
навчий директор Будівель-
ної палати А.А.Дронь. 

Учасники заходу домо-
вились визначити у своїх 
організаціях експертів до 
складу робочої групи з попе-
реднього опрацювання доку-
ментів для розгляду їх комі-
тетом.

Засідання комітету пла-
нується проводити щоквар-
тально.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

В БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 
З ПИТАННЯ ЗЕЛЕНОГО (ЕКОЛОГІЧНОГО) БУДІВНИЦТВА
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19 травня в Науково-до-
слідному інституті будівель-
ного виробництва відбулися 
урочистості з відзначення 
70-річчя.  

В залі зібралися відомі 
вчені, організатори будівель-
ного виробництва, ветерани 
колективу.

Серед гостей заходу були 
присутні Державний секретар 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господар-
ства України М.А. Малашкин, 
президент академії будівни-
цтва України І.І. Назаренко, 

керівництво Солом’янської 
районної в місті Києві держав-
ної адміністрації, Київміськбу-
ду, Конфедерації будівельників 
України та провідних україн-
ських будівельних науково-до-
слідних інститутів. 

На ювілейних зборах висту-
пив Віце-президент – виконав-
чий директор Будівельної па-
лати України А.А. Дронь, який 
від імені президента Будівель-
ної палати України П.С. Ши-
люка тепло привітав колектив 
Інституту із славним ювілеєм.

Було відзначено, що колек-
тив Інституту причетний до 

спорудження і реконструкції 
важливих цивільних і про-
мислових об`єктів, серед яких 
такі, як НСК «Олімпійський», 
Київські аеропорти Бориспіль 
і Жуляни, Одеський оперний 
театр, Бескидський тонель.

Будівельники України висо-
ко цінують співпрацю з вчени-
ми, інженерами, організатора-
ми будівельного виробництва 
Інституту. Були висловлені 
побажання, щоб і надалі колек-
тив був серед кращих будівель-
них структур України.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВІД ІМЕНІ ЇЇ 
ПРЕЗИДЕНТА, ГЕРОЯ УКРАЇНИ П.С.ШИЛЮКА ПРИВІТАВ КОЛЕКТИВ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ БУДІВЕЛЬНОГО 
ВИРОБНИЦТВА З 70-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ

ПРЕДСТАВНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 
РОБОТІ IX ЗВІТНО-ВИБОРЧОГО З`ЇЗДУ СПІЛКИ НАУКОВИХ ТА 

ІНЖЕНЕРНИХ ОБ`ЄДНАНЬ УКРАЇНИ
Віце-президент – ви-

конавчий директор Бу-
дівельної палати України  
А.А.Дронь, працівники  
секретаріату Палати взя-
ли участь у роботі IX звіт-
но-виборчого з`їзду Спілки 
наукових та інженерних 
об`єднань України, що від-
бувся 18 травня 2017 року 
в Києві.

З інтересом делегати та 
учасники заходу сприйняли 
привітання від Президента 
Національної академії наук 
України Б.Є.Патона, пер-
шого космонавта Незалеж-
ної України, Героя України 
Л.К.Каденюка, інших висо-
ких гостей.

Із звітом про роботу 
Ради СНІОУ за п`ятирічний 

період виступив Президент 
Спілки М.М.Кірюхін, який 
поінформував учасників про 
основні напрямки роботи 
організації.

Зокрема, відзначалося 
проведення  значної роботи 
у вирішенні питань європей-
ської сертифікації інженерів 
в рамках членства СНІОУ 
в Європейській Федерації 
Національних Інженерних 
Асоціацій (FEANI).  Йшлося 
про співпрацю з Китайською 
Асоціацією з науки та техно-
логій в напрямку створення 
спільних інноваційних про-
ектів, проведені заходи з ім-
плементації польського до-
свіду створення навчальних 
програм та посібників щодо 
професійної підготовки сту-

дентів, тощо.
У звіті значна увага була 

приділена співробітництву 
СНІОУ з Будівельною пала-
тою України у питаннях під-
готовки інженерів-будівель-
ників за європейськими 
стандартами, іншим напря-
мам діяльності. Така робота 
ведеться у відповідності з 
Угодою про співробітництво 
між Спілкою наукових та ін-
женерних об’єднань Украї-
ни і Будівельною палатою 
України.

Представники Палати об-
говорили з учасниками з`їзду 
можливості розширення спі-
впраці будівельників і науко-
во-інженерною спільнотою.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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23 травня 2017 року від-
булося засідання Пленуму 
Національної спілки архі-
текторів України – пар-
тнера Будівельної палати 
України. 

Були розглянуті питання: 
про внесення змін до Регла-
менту Атестаційної архітек-
турно-будівельної комісії 
щодо складу (видів) робіт, 
на виконання яких надається 
право сертифікатом; про Кон-
цепцію системи підвищення 
кваліфікації архітекторів в 
п’ятирічному циклі відповід-
но до чинного законодав-

ства; про стан справ щодо 
створення регіональних від-
ділень Архітектурної Палати 
Національної спілки архітек-
торів України; про пропозиції 
Дніпропетровської обласної 
організації НСАУ відносно 
розширення прав та децен-
тралізації роботи місцевих 
організацій НСАУ та інші. 

З розглянутих питань 
були прийняті узгоджені 
рішення, які сприятимуть 
ефективній роботі Націо-
нальної спілки архітекторів 
України в сучасних умовах.

В роботі Пленуму взя-

ли участь представники Бу-
дівельної палати України. 

Нагадаємо, що 17 червня 
2016 року Будівельна пала-
та України підписала Мемо-
рандум про співробітництво 
з Національною спілкою 
архітекторів України. Цей 
документ передбачає спів-
робітництво з метою реалі-
зації творчих і професійних 
інтересів своїх членів, надан-
ня консультативної допомо-
ги на двосторонній основі, 
спільну участь у різноманіт-
них громадських заходах. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 

В РОБОТІ V ПЛЕНУМУ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 
АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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Черговий крок у дерегу-
ляції будівельної діяльності 
та сходинка для України у 
рейтингу «Doing Business»!  
Президент України Петро 
Порошенко підписав закон № 
2020-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих ак-
тів України щодо поліпшен-
ня умов ведення будівель-
ної діяльності».  Про це на 
своїй сторінці у Фейсбук на-
писав Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального ро-
звитку, будівництва та ЖКГ 
Геннадій Зубко.

«Знаковий і важливий 

для будівельної галузі! Ро-
зроблений Мінрегіоном та 
високо оцінений міжнарод-
ними інституціями  — BRDO 
та World Banк. Він спрощує 
умови ведення будівельної 
діяльності, прибирає зайві 
перешкоди розвитку бізнесу 
та усуває корупційні ризики.

Ми скасували зайву про-
цедуру отримання будівель-
никами технічних умов від 
ДСНС з пожежної безпеки 
на будівництво. Відтепер ці 
вимоги будуть отримувати-
ся разом з архітектурно-бу-
дівельними вимогами. А це, 

в першу чергу, зменшує до-
даткові походи будівельників 
до чиновників та усуває ко-
рупційну складову. Крім 
того, ці зміни дають мож-
ливість Україні піднятись у 
світовому рейтингу «Doing 
Business» за позицією «лег-
кість в отриманні дозволів на 
будівництво» вже за результа-
тами 2017 року, адже рейтин-
гова оцінка проводитиметься 
восени», — написав Геннадій 
Зубко.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПІДПИСАВ ЗАКОН, ЯКИЙ СПРОЩУЄ 
УМОВИ ВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ТА СПРИЯЄ 

ПІДВИЩЕННЮ УКРАЇНИ У РЕЙТИНГУ «DOING BUSINESS»

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ В.Г. ГРОЙСМАН РОЗГЛЯНУВ 
ПІДГОТОВКУ ДО БУДІВНИЦТВА ДРУГОЇ ЧЕРГИ МЕМОРІАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСУ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В КИЄВІ
23 травня 2017 р. Прем’єр-

Міністр України В.Г. Грой-
сман розглянув хід проек-
тно-вишукувальних робіт і 
підготовки до будівництва 
другої черги Меморіального 
комплексу жертв Голодомору 
в Києві.

Доповідачем із зазна-
чених питань був Голова 
Організаційного комітету 
з питань підготовки до бу-
дівництва, Перший віце-
прем’єр-міністр України 
С.І. Кубів.

Заступник голови  Ор-
ганізаційного комітету І.В. 
Васюник проінформував 
щодо проекту Директив-
ного плану проектно-ви-

шукувальних, підготовчих 
та будівельних робіт бу-
дівництва музею на тра-
вень-грудень 2017 року, а 
директор ТОВ «Проектні 
системи ЛТД» архітектор 
А.С. Миргородський - про 
передпроектні концепту-
альні об’ємно-просторові 
та планувальні архітектур-
ні рішення.

В обговоренні взяли 
участь члени Організацій-
ного комітету віце-прем’єр 
міністр України, міністр ре-
гіонального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ Г.Г. Зубко, 
міністр культури Є.М. Ни-
щук, відповідальні особи 
Адміністрації Президента 

України і секретаріату Кабі-
нету Міністрів України.

Прем’єр-Міністром України 
були прийняті рішення щодо 
забезпечення фінансування 
будівельних робіт на 2017 рік, 
вирішення організаційних пи-
тань щодо підвищення ефек-
тивності роботи  з проекту-
вання та спорудження музею.

У роботі наради взяв 
участь заступник голови 
Організаційного комітету, 
координатор проекту, член 
президії, голова Комітету 
аналітики будівельної галузі 
Будівельної палати України 
А.М. Кармінський.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ГЕННАДІЙ ЗУБКО ПРО РОБОТУ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ 
ВЕДЕННЯ УМОВ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

До 12 червня до КМУ бу-
дуть подані документи щодо 
дерегуляції будівельної галузі

Урядом затверджено план 
організації підготовки актів, 
необхідних для забезпечен-
ня реалізації Закону № 2020-
VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
щодо поліпшення ведення 
умов будівельної діяльності».

Про це наголосив Віце-
прем’єр-міністр – Міністр ре-
гіонального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ Геннадій Зубко, 
коментуючи прийняття від-
повідного документа.

Він зауважив, що до 12 

червня 2017 року задіяні 
центральні органи вико-
навчої влади мають пода-
ти належно опрацьовані і 
підготовлені документи. 

«Наше спільне завдан-
ня – активізувати будівни-
цтво за рахунок дерегуляції 
галузі. Для цього маємо 
прийняти усі необхідні до-
кументи, аби максимально 
використати потенціал і 
можливості, передбачені 
відповідним законом», - 
наголосив Геннадій Зубко.

Відомості про містобу-
дівну документацію розмі-
щуватимуться у відкритому 
доступі.

В Україні буде створено ін-
тернет-портал для збору та 
опублікування основних відо-
мостей (метаданих) про місто-
будівну документацію. Це при-
скорить на 1-3 місяці процеси 
пошуку та оформлення інве-
стиційних земельних ділянок, 
розроблення проектів землеу-
строю та будівництва. Так Ві-
це-прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ Геннадій Зуб-
ко прокоментував прийняття 
відповідної постанови КМУ.

За його словами, у від-
критому доступі на порталі 
буде розміщено основні ме-
тадані стосовно будівельної 
документації у 24 областей, 
АРК, Києва та Севастополя, 
а також більше, ніж 40 ОТГ.

На думку Геннадія 
Зубка, реалізація цьо-
го рішення є кроком до 
створення в Україні містобудів-
ного кадастру державного рівня.

«Після реалізації рішення 
усі основні метадані щодо бу-
дівельної документації можна 
буде знайти за 2-3 хвилини. 
Це стимулюватиме розвиток 
будівельної галузі в Україні. 
Адже проектанти дізнавати-
муться про потенційних за-
мовників своїх послуг. А деве-
лопери швидше залучатимуть 
інвестиції у будівництво, з 
огляду на прискорене збиран-
ня аналітичної інформації про 
стан планування територій», 
- підкреслив Геннадій Зубко.

Він зауважив, що реалізація 
постанови в анексованій АРК 
та на окупованих територіях 
Донбасу відбуватиметься піс-
ля їх фактичної деокупації.

Джерело: 
Урядовий портал
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ІСПАНСЬКІ ІНВЕСТОРИ ДОСЛІДЖУЮТЬ МОЖЛИВОСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ «ЗЕЛЕНИХ» ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Перспективи інвестуван-
ня у відновлювану енергети-
ку України, законодавче ре-
гулювання, рентабельність 
«зелених» проектів – все 
це презентував Голова 
Держенергоефективності 
Сергій Савчук представ-
никам іспанської компанії 
«Acciona» - світового лідера 
у «зеленій» енергетиці. Ком-
панія не вперше проявляє 
інтерес до України. Цього 

разу її керівництво визна-
чається з рішенням реалізо-
вувати проекти в країні.

«Залучення іноземних 
інвесторів – одне з пріори-
тетних завдань Держенер-
гоефективності. Для цього 
на законодавчому рівні за-
кріплюємо сприятливі умо-
ви для роботи бізнесу. Це 
стосується як виробництва 
електричної, так і теплової 
енергії з відновлюваних дже-

рел», - підкреслив Голова 
Агентства та розповів про 
удосконалену систему «зе-
лених» тарифів, надбавку за 
використання обладнання 
українського виробництва, 
підвищені тарифи на елек-
трогенерацію з біомаси та 
біогазу, а також гарантова-
ний державою тариф на ви-
робництво тепла «не з газу».

Джерело: 
Держенергоефективность

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ЗБІЛЬШИВ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 
ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА

Кабінет Міністрів Украї-
ни збільшив статутний ка-
пітал Державного фонду 
сприяння молодіжному 
житловому будівництву 
на 28 млн грн. Таке рішен-
ня було прийняте 11 трав-
ня під час засідання Уряду.

Голова правління Дер-
жавного фонду сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву Сергій Ком-

натний зазначив, що збіль-
шення статутного капіталу 
Фонду передбачено у дер-
жавному бюджеті на 2017 
рік. Ці кошти буде спрямо-
вано на виконання держав-
ної програми забезпечення 
молоді житлом, а саме для 
надання пільгових довго-
строкових кредитів моло-
дим сім’ям, які потребують 
поліпшення житлових умов.

«Збільшення статутно-
го капіталу Держмолодь-
житла на 28 млн. грн. дасть 
змогу збільшити обсяг на-
дання пільгових кредитів 
молодим громадянам на бу-
дівництва житла. Причому 
пріоритет у отриманні та-
ких кредитів надано сім’ям 
учасників АТО. Крім того, 
на пільгові житлові креди-
ти місцевими бюджетами 
всіх рівнів у цьому році 
передбачено ще 101,9 млн 
грн. Водночас, числен-
ні громадські організації, 
які взаємодіють, зокре-
ма, з Держмолодьжитлом, 
вказують на необхідності 
значного збільшення ви-
датків з Держбюджету 
на забезпечення жит-
лом сімей учасників АТО 
та внутрішньо перемі-
щених осіб», — зазна-
чив Сергій Комнатний.

Прес-служба 
Держмолодьжитла
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На засіданні Комітету 
17 травня 2017 року розгля-
нуто законопроекти реєстр. 
№№3696 (повторне друге 
читання), 2282а, 3798, 3804, 
6053 та звернення народного 
депутата України Дерев’ян-
ка Ю.Б. щодо проведення 
Парламентських слухань 
на тему: «Реформа житло-
во-комунального господар-
ства: засадничі питання». 
Також, прийнято рішення 
підтримати рішення Комі-
тету від 12 квітня 2017 року 
і рекомендувати Верховній 
Раді України обрати Шуль-
гу Юрія Івановича членом 
Конкурсної комісії з добору 
кандидатів на посади членів 
Національної комісії, що 
здійснює державне регулю-
вання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг. 
Крім того, під головуванням 
народного депутата України 
Бабак А.В. утворено робочу 
групу Комітету по доопра-
цюванню з урахуванням ви-
мог Директиви 2010/31/ЄС 
щодо енергетичної ефектив-
ності будівель та підготовки 

до другого читання законо-
проекту «Про енергетич-
ну ефективність будівель» 
(реєстр.№4941-д).

По законопроектах 
Комітетом прийнято рішен-
ня рекомендувати:

Верховній Раді України 
за результатами розгляду у 
повторному другому читан-
ні прийняти проект Закону 
про внесення змін до Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 
щодо продовження терміну 
прийняття в експлуатацію 
об’єктів будівництва, збу-
дованих без дозволу на ви-
конання будівельних робіт 
(реєстр. №3696) у другому 
читанні та в цілому як Закон. 
Доопрацьованим проектом 
передбачається надати мож-
ливість вводити в експлуа-
тацію об’єкти будівництва, 
що віднесені до незначного 
класу наслідків (СС1), збу-
довані на земельній ділянці 
відповідного цільового при-
значення без наявності до-
звільного документа на ви-
конання будівельних робіт, 

а саме: збудовані у період 
з 5 серпня 1992 року до 9 
квітня 2015 року індиві-
дуальні (садибні) житлові 
будинки, садові, дачні бу-
динки загальною площею 
до 300 квадратних метрів і 
господарські (присадибні) 
будівлі і споруди загальною 
площею до 300 квадратних 
метрів та збудовані до 12 
березня 2011 року будівлі і 
споруди сільськогосподар-
ського призначення;

Верховній Раді України 
за результатами розгляду у 
першому читанні напра-
вити на доопрацювання 
суб’єктам права законо-
давчої ініціативи проект 
Закону про внесення змін 
до Закону України «Про 
поховання та похоронну 
справу» (щодо гідного по-
ховання військовослуж-
бовців, службовців та пра-
цівників Збройних Сил, 
органів внутрішніх справ, 
пенітенціарної служ-
би, Національної гвардії, 
Служби безпеки, Служби 
зовнішньої розвідки, служ-
би спеціального зв’язку 
та захисту інформації, 
прикордонної служби, 
спеціальної служби транс-
порту, військ Цивільної 
оборони та інших військо-
вих формувань, які заги-
нули під час проходження 
служби (виконання служ-
бових обов’язків) (реєстр. 
№2282а від 03.07.2015 
року, внесений народни-
ми депутатами Білецьким 
А.Є. та Петренком О.М.);

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 17 ТРАВНЯ 2017 РОКУ
У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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Верховній Раді України 
за результатами розгляду у 
першому читанні направити 
на доопрацювання суб’єк-
там права законодавчої іні-
ціативи проект Закону про 
внесення змін до Закону 
України «Про поховання та 
похоронну справу» (щодо 
врегулювання переміщення 
останків полеглих, які за-
гинули у війнах, внаслідок 
депортацій та політичних 
репресій через державний 
кордон України) (реєстр. 
№3798 від 21.01.2016 року, 
внесений народним депута-
том Мураєвим Є.В.);

Комітету Верховної Ради 
України з питань культу-
ри і духовності пропонува-
ти Верховній Раді України 
за результатами розгляду у 
першому читанні направити 
на доопрацювання суб’єкту 

права законодавчої ініціати-
ви проект Закону про вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо 
врегулювання пошукової 
діяльності) (реєстр. №3804 
від 21.01.2016 року, внесе-
ний народним депутатом 
Мураєвим Є.В.);

Комітету Верховної Ради 
України з питань національ-
ної безпеки і оборони про-
понувати Верховній Раді 
України за результатами 
розгляду у першому читан-
ні направити на доопрацю-
вання суб’єктам права зако-
нодавчої ініціативи проект 
Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих ак-
тів України (щодо удоско-
налення окремих питань 
поховання військовослуж-
бовців (резервістів та вій-
ськовозобов’язаних під час 

проходження ними зборів), 
поліцейських, які помер-
ли (загинули) під час про-
ходження служби) (реєстр. 
№6053 від 08.02.2017 року, 
внесений народними депу-
татами Вінником І.Ю. та 
Чорновол Т.М.).

За результатами розгляду 
звернення народного депута-
та України Дерев’янка Ю.Б. 
до Голови Верховної Ради 
України Парубія А.В. щодо 
проведення Парламентсь-
ких слухань на тему: «Ре-
форма житлово-комунально-
го господарства: засадничі 
питання» Комітет прийняв 
рішення провести не парла-
ментські, а комітетські слу-
хання з цього питання.

Джерело: 
Комітет Верховної Ради України з 

питань будівництва, містобудування і 
житлово-комунального господарства



12

                                         №5Будівельна палата України

У січні-березні 2017 р. 
в Україні прийнято в ек-
сплуатацію 2009,3 тис.м2 

загальної площі житла: 
57,0% − в будинках із дво-
ма й більше квартирами, 
42,6% – в одноквартирних 
будинках і 0,4% – у гурто-
житках.

Загальна площа прий-
нятого в експлуатацію 
житла в I кварталі 2017 р. 
порівняно з відповідним 
періодом попередньо-
го року збільшилась на 
9,3%, при цьому без ура-
хування площі, прийнятої 
в експлуатацію відповід-
но до Порядку прийняття 
в експлуатацію об’єктів, 
збудованих без дозволу 
на виконання будівель-
них робіт, затвердженого 
наказом Мінрегіону від 

24.04.2015 № 79 
(далі – Порядок), 
− на 18,5%.  

Обсяг прий-
нятого в експлу-
атацію житла у 
міських посе-
леннях становив 
1470,4 тис.м2, 
або 73,2% від за-
гального обсягу, 
у сільській міс-
цевості – 538,9 
тис.м2 (26,8%).

За рахунок коштів дер-
жавного бюджету в січ-
ні-березні 2017 р. прийня-
то в експлуатацію 3,8 тис.
м2 загальної площі житла 
(0,2% від загального об-
сягу), що на 38,3% менше 
рівня відповідного періо-
ду попереднього року.

Із загальної площі 

прийнятого в експлуата-
цію житла 1933,6 тис.м2 

становила площа квартир, 
75,7 тис.м2 – площа гур-
тожитків і приріст площі 
існуючих квартир за раху-
нок  реконструкції. 

Розподіл загальної 
кількості прийнятих в екс-
плуатацію квартир за міс-
цем будівництва наведено 
в таблиці:

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛА 
У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ



                                        №5Будівельна палата України

13

Крім того, у січні-бе-
резні 2017 р. в країні прий-
нято в експлуатацію дачні 
та садові будинки загаль-
ною площею 73,4 тис.м2.

Загальна площа прий-
нятих в експлуатацію дач-
них і садових будинків 
порівняно з відповідним 
періодом попередньо-
го року зменшилась на 
17,4%, при цьому без ура-
хування площі, прийнятої 

в експлуатацію відповідно 
до Порядку, збільшилась 
на 16,8%. 

У цілому в січні-березні 
2017р. загальна площа 
прийнятих в експлуатацію 
житла та дачних і садових 
будинків становила 2082,7 
тис.м2, що порівняно з від-
повідним періодом попе-
реднього року більше на 
8,0%, при цьому без ура-
хування площі, прийнятої 

в експлуатацію відповідно 
до Порядку, − на 18,5%. 

Інформацію щодо прий-
нятого в експлуатацію жит-
ла по регіонах наведено в 
додатку.

Географічне охоплення
Усі регіони України, крім 

тимчасово окупованої тери-
торії Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя, а та-
кож частини зони проведення 
антитерористичної операції.


