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Шановні учасники 
презентації, колеги, друзі!

Дозвольте щиро привітати 
Вас на нашому заході.

Чому ми вибрали саме 
тематику «Новації в сучас-
ному будівництві: організа-
ція, технології, матеріали»?

Аналіз поточної ситу-
ації в будівництві свід-
чить, що ось вже другий 
рік складається тенденція  
збільшення обсягів будів-
ництва. Потроху зростає 
купівельна спроможність 
населення. Відповідно 
оживає ринок житла.  При 
цьому підвищуються ви-
моги покупців до якості 
і комфортності квартир, 
стану будинків та інфра-
структури.

Це ж вимагає від нас і 
нова законодавча і норма-
тивна база.

Для того, щоб підтри-

мувати цей тренд необ-
хідно постійно запровад-
жувати нові інноваційні 
інструменти, без яких не-
можливо розвивати га-
лузь, вирішувати завдання 
підвищення енергоефек-
тивності і енергозбере-
ження будівель, створен-
ня сучасних комфортних 
умов проживання людей. 
І у більшості наших бу-
дівельних структур саме 
так і діють.

Хочу відзначити, що сьо-
годні у цьому заході, як і в 
багатьох інших,  бере участь 
заступник міністра Мінре-
гіону Л.Р.Парцхаладзе, який 
разом з апаратом Міні-
стерства активно працює  
над розробкою і впровад-
женням державної політи-
ки в справі осучаснення 
будівельного комплексу 
України.

Будівельна палата 
України разом з Київсь-
ким контрактовим ярмар-
ком виступили ініціатором 
проведення такого заходу, 
на якому провідними бу-
дівельними  компаніями, 
проектними організаціями 
були б презентовані  до-
сягнення у застосуванні 
новітніх технологій, су-
часних форм організації 

будівництва, нових інже-
нерних рішень,  модерні-
зації виробничих потуж-
ностей, удосконалення 
законодавчої бази,  тощо.

Українські будівельни-
ки останнім часом стають 
більш  помітними в ро-
звитку економіки Держа-
ви. Ми навчилися не лише 
споруджувати об`єкти. На-
копичений досвід в різних 
сферах допомагає нам, зо-
крема створювати сучасні 
красиві екологічні житлові 
будинки для комфортного і 
зручного проживання лю-
дей. 

Такий досвід треба по-
казувати людям і працюва-
ти далі в цьому напрямку.

Я сподіваюсь на цікаві 
виступи членів Будівель-
ної палати - представників 
корпорації «ДБК-Жит-
лобуд», Харківської  бу-
дівельної компанії «Жит-
лобуд-2», НДІ Будівельних 
матеріалів і виробів, ін-
ших компаній.

Впевнений, що і пре-
зентації одного з провід-
них проектних інститутів  
«ДІПРОМІСТО»,  Держав-
ного фонду сприяння мо-
лодіжному житловому будів-
ництву будуть корисними. 

Бажаю всім плідної роботи.  

СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА
Тези виступу на відкритті презентації «Новації в сучасному будівництві: 
організація, технології, матеріали» в рамках Міжнародного ЕкспоФоруму 
«Будівництво. Архітектура. Нерухомість» (5 жовтня, ВЦ «КиївЕкспоПлаза»)
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

5 жовтня 2017 року 
у Виставковому центрі 
«КИЇВЕКСПОПЛАЗА» від-
булося відкриття Міжна-
родного ЕкспоФоруму «Бу-
дівництво. Архітектура. 
Нерухомість» - однієї з най-
більших осінніх будівель-
них виставок країни. 

Форум проводиться ТОВ 
«Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок» 
спільно з Будівельною пала-
тою та Національною спіл-
кою архітекторів України за 
підтримки Мінрегіону Украї-
ни.

В церемонії офіційного 
відкриття взяли участь спів-
голови Оргкомітету з прове-
дення  виставки - заступник 
міністра регіонального ро-
звитку, будівництва та жит-
лово-комунального господар-
ства України Л.Р.Парцхаладзе 

та Президент Будівельної па-
лати, Герой України П.С.Ши-
люк. 

На відкритті заходу висту-
пили Президент Національної 
спілки архітекторів України 
В.М.Гусаков, Віце-президент 
Академії Будівництва Украї-

ни А.В.Беркута, Голова прав-
ління компанії «Київський 
міжнародний контрактовий 
ярмарок» В.А.Іванов.

На  Експофорумі пред-
ставлена змістовна тематич-
на програма, яка включає  
конференції, семінари, пре-
зентації, майстер-класи, па-
нельні дискусії з актуальних 
питань розвитку галузі. 

Центральною подією се-
ред виставкових заходів ста-
ла Презентація  «Новації в 
сучасному будівництві: ор-
ганізація, технології, ма-
теріали», організатором якого 
виступила Будівельна палата. 
Його учасники – керівники 
провідних будівельних і про-
ектних організацій, інвести-
ційних і консалтингових ком-
паній, представники органів 
державної влади та місцевого 

НА ПОЧАТКУ ЖОВТНЯ У ВИСТАВКОВОМУ ЦЕНТРІ 
«КИЇВЕКСПОПЛАЗА» ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ЕКСПОФОРУМ  

«БУДІВНИЦТВО. АРХІТЕКТУРА. НЕРУХОМІСТЬ»
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самоврядування, громадсь-
ких об’єднань.

Презентацію відкри-
ли співголови Оргкомітету 
Л.Р.Парцхаладзе і П.С.Ши-
люк, які відзначили завдан-
ня, що стоять перед галуз-
зю, зупинилися на питаннях  
розробки і впровадження 
державної політики в справі 
осучаснення будівельного 
комплексу України та вис-
ловили сподівання щодо 
поліпшення інвестиційного 
клімату в будівництві. 

Зокрема, Президент Бу-
дівельної палати відзначив 
тенденцію  збільшення об-
сягів будівництва, в т.ч. жит-
ла, підвищення якості і ком-
фортності квартир, стану 
будинків та інфраструктури.

«Щоб підтримувати цей 
тренд необхідно постійно 
запроваджувати нові іннова-
ційні інструменти, без яких 
неможливо розвивати галузь, 
вирішувати завдання підви-

щення енергоефективності і 
енергозбереження будівель, 
створення сучасних ком-
фортних умов проживання 
людей»,- наголосив Петро 
Шилюк. 

За його словами, Будівель-
на палата України разом з 
Київським контрактовим яр-
марком виступили ініціато-
ром проведення такого заходу, 

на якому провідни-
ми будівельними  
компаніями, про-
ектними організа-
ціями мають бути 
представлені  до-
сягнення у засто-
суванні новітніх 
технологій, сучас-
них форм органі-
зації будівництва, 
нових інженерних 
рішень,  модер-
нізації виробни-
чих потужностей, 
удосконалення за-
конодавчої бази,  
тощо.

Учасники за-

ходу із зацікавленістю оз-
найомилися з презентацією 
«Реконструкція заводу ЗБВ 
ПрАТ «Домобудівний ком-
бінат №4» - нова якість жит-
лових будинків», з якою 
виступив заступник голов-
ного інженера-головний 
технолог компанії «ДБК-
4»   В.П.Омельчук. Комбінат 
входить до складу корпора-
ції «ДБК-Житлобуд» і є на 
сьогодні однією з провідних 
будівельних структур, що ак-
тивно переводить споруджен-
ня індустріального житла на 
сучасні рейки. Зокрема, зараз 
ведуться роботи з монтажу 
нового, закупленого в Німеч-
чині устаткування, введення 
в експлуатацію якого дозво-
лить забезпечити виробни-
цтво конкурентоспроможних 
залізобетонних виробів і кон-
струкції високої точності та 
якості, суттєво зменшити їх 
собівартість. 

Головний інженер од-
нієї з провідних будівельних 
компаній м.Харківа «Житло-
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буд-2» В.Б.Нікулін виступив 
з презентацією на тему «Удо-
сконалення технології мо-
нолітно-каркасного будівни-
цтва у м.Харкові», в ході якої 
учасники були ознайомлені 
з сучасними технологіями і 
впровадженням   передових 
методів організації будівни-
цтва у м.Харків. Зокрема, 
компанія першою в м.Хар-
кові освоїла цей передовий 
спосіб будівництва і має най-
більший в місті досвід зве-
дення монолітно-каркасних 
житлових будинків. Завдяки 
максимально ефективному 
використанню можливостей 
монолітно-каркасного будів-
ництва, будинки від «Жит-
лобуд-2» - найтепліші, міцні 
і екологічні, вони будуються 
швидко і в строк. 

Директор ДП «ДІПРОМІ-
СТО» І.І.Шпилевський пре-
зентував тему «Нові складові 
нормативного забезпечення 
містобудівного розвитку на-
селених пунктів на території 
України», яка є на сьогод-

ні надзвичайно важливою в 
умовах децентралізації, роз-
ширення повноважень ор-
ганів місцевого самовряду-
вання.

За його словами, прий-
няття нових державних бу-
дівельних норм щодо плану-
вання та забудови територій 
дозволить нарешті змінити 
застарілі підходи до місто-
будівного проектування в 
нашій країні на сучасне нор-
мування, що відповідає між-
народному досвіду викори-
стання територій.

Корисною була презен-
тація директора по вироб-
ництву механічного заво-
ду «Сонет» В.І. Роя, який  
розповів про технологію  з 
утеплення будинків сучас-
ними тепло-вентильованими 
фасадними системами «ХО-
СТРОК».

Навісні вентильовані фа-
сади «ХОСТРОК» - це ефек-
тивне зовнішнє утеплення 
і облицювання будівлі од-
ночасно. Технологія венти-

льованого фасаду дозволяє 
зберегти тепло, виключає 
можливість попадання воло-
ги на утеплювач, забезпечує 
ефективність теплозбере-
ження та широкі можливості 
архітектурних рішень для 
оформлення фасаду будинку, 
дозволяє ефективно утепли-
ти фасад будівель заввишки 
до 100 м. Монтаж цієї систе-
ми може застосовуватися як 
на нові будівлі, так  і на ре-
конструйовані.

Цікавими були також 
виступи голови правління 
Державного фонду сприян-
ня молодіжному житлово-
му будівництву С.О.Ком-
натного (тема «Програми 
Держмолодьжитла – інстру-
мент запобігання кризі на 
ринку нерухомості Украї-
ни», директора НДІ енер-
гоефективних систем в 
архітектурі та будівництві 
КНУБА О.М.Панька (тема 
«Науково-освітній центр 
проектування та досліджен-
ня будівель з близьким до 
нульового енергоспоживан-
ням КНУБА»), Президента 
Всеукраїнської громадсь-
кої організації «Жива пла-
нета» С.В,Берзіної  (тема 
«Екологічна сертифікація та 
маркування об’єктів, як ін-
струмент посилення конку-
рентоздатності на внутріш-
ньому та світових ринках: 
переваги, методи та критерії 
оцінювання будівництва»), 
інших учасників.

Вів захід Перший віце-пре-
зидент Будівельної палати 
України  С.Т.Сташевський.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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13 жовтня у Міністерстві 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
відбулося перше засідання 
робочої групи з розроблен-
ня проекту Містобудівного 
кодексу України утворе-
ної наказом Мінрегіону від 
05.09.2017.

Голова Робочої групи, за-
ступник Міністра Лев Пар-
цхаладзе зазначив особливе 
значення створення Місто-
будівного кодексу України в 
умовах земельної економічної 
кризи і об’єктивних проблем 
у будівельній галузі, що ма-
ють негативний характер. Він 
також нагадав, що це не пер-
ша спроба об’єднати містобу-
дівне законодавство в єдиний 
комплексний документ.

«Останній раз проект 
Містобудівного кодексу пла-
нувалось прийняти ще у 2010 
році, але замість цього у лю-
тому 2011 року було прийнято 
рамковий Закон «Про регулю-
вання містобудівної діяль-
ності. Вважаю, зараз саме час 
повернутись до розроблення 
Містобудівного кодексу», — 
резюмував він.

Першим було надано слово 

члену Президії, голові коміте-
ту Будівельної палати України 
з аналітики будівельної галузі 
Анатолю Кармінському, який 
докладно висвітлив переду-
мови, що призвели до необ-
хідності створення Містобу-
дівного кодексу, серед яких 
- масові протестні акції проти 
незаконних будов, самочин-
ного будівництва, порушення 
державних норм і стандартів. 
Також було звернуто увагу на 
недоліки законодавчої і нор-
мативної бази, що викликають 
негативну реакцію проектних 
і будівельних організацій бу-
дівельної спільноти.

Відмічалися і недоліки у 
роботі будівельного контро-
лю і нагляду, експертизи про-
ектів, низької ефективності 
містобудівної документації.

І, наприкінець, була за-
пропонована концептуальна 
модель містобудівної діяль-
ності, на базі якої буде форму-
ватися Містобудівний кодекс 
у складі таких основних під-
систем: планування розвитку 
територій, планувальна ор-
ганізація територій, архітек-
турно-будівельне проектуван-
ня, будівництво, експлуатація 
об’єктів нерухомості.

Також виступили голо-
ва Правління громадської 
організації «Інститут про-
сторового розвитку» Юрій 
Манцевич, президент Націо-
нальної спілки архітекторів 
України Володимир Гусаков, 
віце-президент Конфедерації 
будівельників України Ана-
толій Беркута з відповідними 
пропозиціями щодо організа-
ції робіт по створенню Місто-
будівного кодексу.

З відповідними пропози-
ціями виступили керівники 
науково-дослідних органі-
зацій. Крім того, у засіданні 
взяли участь активісти - пред-
ставники громадських органі-
зацій.

Після активного обгово-
рення проблемних питань 
були прийняті рішення визна-
читись принципово з необ-
хідністю призначення юри-
дичної особи з функціями 
генерального проектувальни-
ка з розробки Містобудівного 
кодексу, а також запропону-
вати конкретних спеціалістів, 
які будуть безпосередньо роз-
робляти Кодекс.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У ПЕРШОМУ ЗАСІДАННІ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБЛЕННЯ 

ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА БЕРЕ УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОФМАЙСТЕРНОСТІ 

«WORLDSSKILLS UKRAINE» 

Фінальна частина Всеукраїн-
ського конкурсу професійної 
майстерності «WORLDSSKILLS 
UKRAINE»  відбудеться 30 листо-
пада – 2 грудня 2017 року у Києві. 

Таке рішення ухвалено на 
засіданні оргкомітету конкур-
су, яке пройшло у Міністерстві 
освіти і науки, вів його заступ-
ник міністра Павло Хобзей.

Визначено, що цьогорічний 
Всеукраїнський конкурс моло-
дих представників робітничих 
професій пройде за дев’ятьма 
компетенціями (номінаціями) 
на навчальній базі київських 
закладів професійно-техніч-

ної освіти.  Будівельній  галузі 
відведено чотири компетен-
ції: зварювальні роботи, сухе 
будівництво та штукатурні 
роботи, облицювальні робо-
ти, сантехніка та опалення. 

У конкурсі професійної май-
стерності візьмуть участь орієн-
товно 150 учасників, які пред-
ставлятимуть усі регіони країни. 

Виступаючи на засіданні 
оргкомітету, віце-президент - ви-
конавчий директор Будівельної 
палати України Анатолій Дронь 
підкреслив, що керівництво  
Палати, особисто її Президент 
Петро Шилюк, розглядає цей 
конкурс як важливу складову у 
підготовці нових кадрів робіт-
ничих професій, популяризації 
будівельної галузі, профорієн-
тації молоді. Тому, як і минуло-
го року, Будівельна палата буде 
активно здійснювати заходи з 

організації та проведення кон-
курсу, зокрема, надасть сприян-
ня щодо забезпечення конкур-
сантів необхідними витратними 
матеріалами і засобами. Пере-
можці у будівельних номінаціях 
отримають спеціальні нагороди.

Члени оргкомітету об-
говорили хід підготовки та 
намітили подальші практичні 
кроки з організації конкурсу.

Довідково. «WorldSkills 
International» - одне з найбіль-
ших у світі змагань професій-
ної майстерності для учнів 
професійно-технічних училищ, 
коледжів, студентів універси-
тетів, молодих кваліфікованих 
робітників. Перший Всеукраїн-
ський конкурс професійної 
майстерності за правилами 
цього міжнародного руху від-
бувся у Києві минулого року.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕДСТАВНИК БУДПАЛАТИ ВЗЯВ УЧАСТЬ  У КРУГЛОМУ 
СТОЛІ З ПИТАНЬ СПІВВІДНОШЕННЯ  МІЖ ЖИТЛОВИМ 

БУДІВНИЦТВОМ  ТА  РОЗВИТКОМ  СОЦІНФРАСТРУКТУРИ
Практично у всіх регіонах 

України темпи будівництва необ-
хідних об’єктів соціальної інфра-
структури — шкіл, дитячих садів 
і лікарень — нижче темпів будів-
ництва житлової нерухомості.

На цьому наголосив  заступник 
міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства Лев Парцхаладзе 
на круглому столі «Співвідношення 
житлового будівництва і розвитку 
об’єктів соціального обслуговуван-
ня в регіонах України», який відб-
увся в Мінрегіоні.

«Необхідно збільшувати бу-
дівництво шкіл, дитячих садків, 
лікарень. На жаль, зараз ситуація 
така, що темпи розвитку соціаль-
ної інфраструктури не встигають 

за темпами житлового будівництва. 
Середній рівень диспропорції по 
країні становить понад 17%. І перед 
нами стоїть дуже важливе завдання 
— знайти конкретні кроки подо-
лання диспропорції і задоволення 
попиту на такі соціальні об’єкти на 
100%», — сказав він.

За даними дослідження, про-
веденого Мінрегіоном   стосовно 
раціонального взаємного розта-
шування функціональних зон — 
житлової та соціально-громадської 
забудови, загальною  тенденцію є 
випереджаючі темпи житлового бу-
дівництва над будівництвом об’єк-
тів соціальної інфраструктури, при 
цьому характерним є збільшення 
диспропорції за останні роки.

Учасники обговорення  на кру-

глому столі, серед яких були пред-
ставники Мінрегіону,  профільних 
та громадських організацій обго-
ворили можливі шляхи вирішення 
даної проблеми. Найближчим ча-
сом всі озвучені пропозиції будуть 
проаналізовані і на наступному 
засіданні планується визначити ме-
ханізми їх реалізації та необхідні 
зміни в законодавчій і нормативній 
сфері.

В обговоренні питання взяв 
участь  член президії Будівельної 
палати України, директор компанії 
«Укрсервекс»  Анатоль Кармін-
ський.

Джерело: Мінрегіон та 
прес-служба Будівельної 

палати України
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ - МІНІСТР РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ  Г.Г. ЗУБКО РОЗПОВІВ ЯК 
СПРЯМОВУЮТЬСЯ КОШТИ ЗА ПРОГРАМОЮ ДОСТУПНОГО 

ЖИТЛА В РЕГІОНАХ

Першочергове право в 
отриманні пільгового кре-
диту на придбання доступ-
ного житла відтепер мають 
учасники АТО та внутріш-
ньо-переміщені особи. 

Вперше такий принцип 
ми заклали у порядок ви-
користання коштів за від-
повідною держпрограмою 
щодо забезпечення грома-
дян доступним житлом. 
Про це на своїй сторінці у 

FB Віце-прем’єр-міністр – 
Міністр регіонального ро-
звитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко.

«На реалізацію програми 
виділено 30 мільйонів гри-
вень. Розумію, що коштів не 
багато як для такої програ-
ми. Але цього року ми змі-
нили підходи до розподілен-
ня між регіонами цього 
ресурсу – в залежності від 
кількості учасників АТО та 

внутрішньо-переміщених 
осіб. Саме ці категорії в пер-
шу чергу матимуть право на 
пільговий кредит на прид-
бання доступного житла», 
— зазначив Геннадій Зубко.

За словами Віце-прем’єра, 
вже затверджений розподіл 
бюджетних коштів по регіо-
нам України. Наразі схва-
люється перелік об’єктів 
житлового будівництва, на 
добудову або придбання 
житла яких можуть спрямо-
вуватися кошти. Головним 
розпорядником бюджетних 
коштів є Держмолодьжитло 
та його регіональні пред-
ставництва.

Нагадаємо, що відповід-
но до державної програми, 
Держмолодьжитло та його 
регіональні управління 
спрямовують бюджетні ко-
шти на надання державної 
підтримки шляхом сплати 
за рахунок коштів держав-
ного бюджету частини вар-
тості нормативної площі до-
ступного житла відповідно.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ 

18 ЖОВТНЯ  2017 РОКУ

На засіданні Комі-
тету 18 жовтня 2017 
року розглянуто за-
конопроекти реєстр. 
№6140, 6724, 7116, 7117, 
а також питання щодо 
фінансування програ-
ми відселення мешкан-
ців житлових будинків 
«гнучкої» конструктив-
ної системи у м. Херсоні.

З питання фінансу -
вання програми в ідсе -
лення мешканців  житло -
вих будинків  «гнучкої» 
конструктивної  систе -
ми у  м.  Херсоні  Комі -
тетом вирішено звер -
нутись  до  Кабінету 
Міністрів  України щодо 
необхідно ст і  в ідновлен -
ня реалізаці ї  заходів 
з  в ідселення мешкан -
ців  з  цих будинків  і з 
забезпеченням належ -
ного  фінансування.

За результатами роз-

гляду законопроектів 
Комітетом рекомендовано:

- Верховній Раді Украї-
ни за результатами роз-
гляду у першому читанні 
повернути суб’єкту пра-
ва законодавчої ініціа-
тиви на доопрацювання 
проект Закону про вне-
сення змін до деяких за-
конів України щодо вста-
новлення максимального 
розміру штрафних санк-
цій по заборгованості 
за житлово-комуналь-
ні послуги та кредит-
них договорах, внесений 
народним депутатом Кри-
вохатьком В.В. (реєстр. 
№ 6140 від 27.02.2017);

-  Верховній Раді Украї-
ни прийняти за основу і  в 
цілому проект Закону про 
внесення змін до стат-
ті 40 Житлового кодексу 
Української РСР, внесе-
ний Кабінетом Міністрів 

України (реєстр. № 
6724 від 14.07.2017);

-  Комітету Верховної 
Ради України з питань 
охорони здоров’я пропо-
нувати Верховній Раді 
України за результатами 
розгляду у першому чи-
танні прийняти за основу 
проект Закону про підви-
щення доступності та 
якості медичного обслу-
говування у сільській міс-
цевості,  внесений Прези-
дентом України (реєстр. 
№ 7117 від 18.09.2017).

Також, членами Комі-
тету вирішено напра -
вити до Комітету Вер-
ховної  Ради України з 
питань бюджету заува-
ження до проекту За-
кону про внесення змін 
до Бюджетного кодек-
су України,  внесено -
го Кабінетом Міністрів 
України (реєстр.  № 
7116 від 15.09.2017) .

Крім того,  члени Комі-
тету погодили Програму 
виїзного засідання Комі-
тету на тему:  «Проблеми 
надання житлово-кому -
нальних послуг в  зоні 
АТО»,  запланованого на 
1 та  2  листопада 2017 
року у Донецькій області .

Джерело: 
Комітет Верховної Ради 

України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-

комунального господарства
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ЕКСПРЕС-ВИПУСК: ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 
У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ
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