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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 
ГЕРОЙ УКРАЇНИ П.С. ШИЛЮК ПРОВІВ НАРАДУ  З КЕРІВНИЦТВОМ 

ТА  СЕКРЕТАРІАТОМ БПУ

Президент БПУ предметно 
розглянув хід виконання 
резолюції науково-прак-
тичної конференції  щодо 
реконструкції кварталів 
старої забудови. 

Звернута увага на необхід-
ність ініціювання прискорення  
прийняття відповідного закону, 
розробки відповідної держав-
ної та регіональних програм, 
організації інвестиційного фо-

руму з залученням міжнарод-
них учасників.

П.С. Шилюк підписав лист 
до Уряду , в якому  викладені 
думки будівельної спільноти  
України  щодо вирішення  цієї 
гострої соціально-економічної 
проблеми.

П.С. Шилюк також розглянув  
питання  консолідації  україн-
ської спільноти інженерів-бу-
дівельників для подальшої ін-

теграції будівельних структур 
та проектних організацій  на єв-
ропейські ринки, йшлося  і про 
інтеграцію Будівельної палати 
України до відповідних Євро-
пейських структур.

Розглянуто також хід  вико-
нання плану роботи Палати на 
поточний рік, питання поточної 
діяльності Секретаріату БПУ.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
С.Т. СТАШЕВСЬКИЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ФОРУМІ РОБОТОДАВЦІВ
 17 квітня в Київському 

національному універси-
теті будівництва і архітек-
тури відбувся «Форум ро-
ботодавців та День кар’єри 
– 2018», в роботі якого 
взяв участь Перший ві-
це-президент Будівельної 
палати України, заступник 
Голови Наглядової Ради 
КНУБА С.Т. Сташевський.

У своєму виступі на від-
критті заходу він наголо-
сив на важливості цього 
Форуму як для випускників 
будівельних навчальних за-
кладів, так і для українсь-
ких будівельних компаній.

С.Т. Сташевський зазна-
чив, що ще два роки тому 
Президент Будівельної па-
лати, Герой України П.С. 
Шилюк при проведенні 
першого Всеукраїнського 
конкурсу професійної май-
стерності «WORLDSILLS 
UKRAINE» за участю 
Прем’єр-міністра України В 
Б. Гройсмана, піднімав пи-
тання підвищення якості 
підготовки професійних 
кадрів для будівельного 
комплексу України, запо-
біганню масового відтоку 
їх за кордон. І ця  робота 
активно проводиться Бу-
дівельною Палатою.

Сприяє цьому спільна 
робота з Міністерством 
освіти і науки України з 
яким Палата підписала Ме-
морандум про співробітни-
цтво.

Питання кадрів 

спеціально розглядало-
ся  на засіданні  Прези-
дії БПУ, в рамках в рамках 
міжнародної виставки  
«InterBuildExpo - 2017» 
був проведений круглий 
стіл «Робітничі кадри для 
будівництва: проблеми та 
перспективи», опрацьову-
ються та надаються  про-
фільним Міністерству та 
Комітету Верховної Ради 
питання змін до відповід-
ного законодавства Украї-
ни.

Палата,  провідні струк-
тури, що входять до її 
складу взяли предметну 
участь в організації  кон-
курсу професійної май-
стерності робітничих ка-
дрів, надають сприяння у 
зміцненні  матеріальної 
бази учбових закладів.

Звертаючись до робото-
давців- учасників Форуму, 

Перший віце-президент 
Будівельної палати Украї-
ни наголосив на важли-
вості створення умов, які 
мають сприяти закріплен-
ню професійних кадрів на 
підприємствах, зокрема 
вирішення питань вста-
новлення справедливої 
оплати праці та безпеч-
них умов на виробництві.

С.Т. Сташевський поба-
жав успіхів усім учасникам 
заходу та висловив надію, 
що Форум роботодавців та 
День кар’єри, стане тради-
ційним і буде надавати ро-
ботодавцям, студентам та 
випускникам можливість 
знайти найкращі варіанти 
співпраці, що в свою чер-
гу сприятиме розвитку 
українського будівельного 
комплексу.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕДСТАВНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У ВІДКРИТТІ ГАЛУЗЕВОЇ НАРАДИ

Представники Будівель-
ної Палати України взяли 
участь у відкритті галузе-
вої наради «Безпечність бу-
дівельних споруд: пробле-
ми застарілої нормативної 
бази та фальсифікату в 
будівництві», яка органі-
зована BRDO та УЦСС за 
підтримки Міністерства 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
України.

 Ініціатори заходу зау-
важили, що сьогодні стає 
нормою використання ма-
теріалів, що не відповідають 
вимогам безпечності та дов-
говічності. Конструкції та ро-
боти з монтажу мають низ-
ку якість, а фальсифікат та 
контрафакт заполонили ри-
нок.  На фоні недієвого рин-
кового нагляду та загальної 
проблеми ринку в частині за-
старілої нормативної бази це 
гальмує розвиток галузі та 
несе потенційну загрозу без-
пеці громадян, а тому потре-
бує нагального вирішення.

«Недієвість механізмів 
ринкового нагляду в Україні, 

відсутність адекватної від-
повідальності органів сер-
тифікації, так і виконавців 
робіт за допуск на ринок 
та використання неякісної 
продукції, а також політи-
ка превалювання ціни над 
якістю призвели до появи 
на ринку неякісних товарів 
та послуг, – зазначила Оле-
на Шуляк, керівник секто-
ру «Будівництво» BRDO.

 «Будівельний ринок – 
один з ключових секторів 
для економіки країни, зважа-
ючи на його потенціал для 
розбудови інфраструктури. 
Через певні проблеми в га-
лузі, зокрема в гармонізації 
євростандартів в будівництві 
є відставання у проектуван-
ні за Єврокодами в Україні, і, 
як наслідок, – недостатнє за-
лучення міжнародних інве-
стицій, складності з виходом 
вітчизняних виробників на 
ринок ЄС», – зазначив Вяче-
слав Колісник, Виконавчий 
директор Українського Цен-
тру Сталевого Будівництва.

 Заступник Міністра регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ України Лев Пар-

цхаладзе зауважив, що його 
відомство розуміє, наскільки 
зараз важливо врегулюва-
ти всі проблеми застарілого 
законодавства та зупинити 
навалу фальсифікату в га-
лузі. На думку заступника 
Міністра це сприятиме ро-
звитку галузі в цілому та ви-
ходу України на новий євро-
пейський рівень будівництва.

«Ми не будемо просто кон-
статувати проблеми. Міні-
стерство повністю згодне і 
підтримує пропозицію щодо 
створення міжвідомчої ро-
бочої групи і я готовий її 
очолити. Вона буде займа-
тися переглядом застарілої 
нормативної бази та напра-
цює перелік необхідних на-
ціональних стандартів, які 
потрібно оновити в першу 
чергу. Крім цього, одним з її 
першочергових завдань буде 
напрацювання механізмів 
відновлення дієвого кон-
тролю та нагляду за ринком 
будівельних матеріалів», на-
голосив Лев Парцхаладзе.

З конкретними пропози-
ціями на нараді виступили 
член Президії, Голова Коміте-
ту Будівельної Палати, док-
тор технічних наук Г.Г.Фаре-
нюк, Директор Державного 
підприємства «Науково-до-
слідний і проектно-конструк-
торський інститут будівель-
них матеріалів та виробів» 
- члена  БПУ Н.О.Дюжилова.

В заході також взяли участь 
Віце-президент – виконавчий 
директор Палати А.А.Дронь, 
член Президії БПУ Генераль-
ний директор ТОВ СП «Ос-
нова Солсіф» Ю.В.Карпенко.

Джерело: BRDO та прес-служба 
Будівельної палати України
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Перший Віце-президент 
Будівельної палати України, 
Голова Комітету з питань між-
народного співробітництва 
та виставково-конгресної 
діяльності С.Т. Сташевський 
взяв участь в Міжнародному 
круглому столі «Кращі прак-
тики житлової політики та 
можливості їх застосування 
в Україні», організованому 
партнером БПУ – Державною 
спеціалізованою фінансо-
вою установою «Державний 
фонд сприяння молодіжно-
му житловому будівництву» 
за підтримки Секції по жит-
ловому господарству та зем-
лекористуванню ЕЄК ООН і 
Програми розвитку ООН в 
Україні.

Метою заходу  став 
пошук  шляхів розв’язу-
вання в Україні однієї з 
найголовніших соціаль-
но-економічних  проблем 
забезпечення населення 

житлом з урахуванням 
європейського досвіду. 

В цьому круглому столі 
взяли участь представ-
ники Європейської еко-
номічної комісії ООН, 
ООН-ХАБІТАТ, міжнарод-
ні експерти з Польщі, 
Словаччині, країн Балтії, 
провідні фахівці України. 

Виступаючи на кругло-
му столі С.Т. Сташевський 
привітав його учасників 
від імені Президента Бу-
дівельної палати Украї-
ни, героя України П.С. 
Шилюка і проінформу-
вав про діяльність цьо-
го провідного об’єд-
нання будівельників 
України щодо збільшен-
ня обсягів спорудження 
житла, підвищенню його 
якості, економічних і еко-
логічних властивостей.

Зокрема, він зазна-
чив, що останні 5-6 років 

в Україні маємо стабіль-
ний показник порядку 10 
млн. квадратних метрів 
загальної площі житла. 
Це важливо, адже житло-
ве будівництво є одним 
з основних соціально-е-
кономічних показників.

При цьому ми не про-
сто будуємо, а й вико-
ристовуємо новітні тех-
нології та матеріали з 
застосуванням сучасних 
форм організації будівництва.

Проте житлова пробле-
ма залишається досить 
відчутною у масштабах 
країни. За статистикою, 
майже 50% населення в 
Україні живе у перенасе-
леному житлі, а будуємо 
на 1000 жителів всього до 
3 квартир щороку.  Крім 
того, практично половина 
всього житлового фонду 
вже застаріла морально 
чи фізично, а нового, якіс-
ного житла недостатньо.

Сьогодні основним ін-
вестором тут виступає 
населення, доходи якого 
зростають дуже повільно. 

Розраховуємо на політи-
ку продовження в країні 
збільшення доходів  та 
підвищення платоспро-
можності населення. Але 
шукаємо можливості для 
збільшення обсягів коштів 
для житлового будівни-
цтва. І звичайно, тут нам 
слід застосовувати кращі 
практики, які є в світі.

С.Т. СТАШЕВСЬКИЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ В КРУГЛОМУ СТОЛІ 
«КРАЩІ ПРАКТИКИ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ»
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С.Т.Сташевський зупи-
нився на важливості ши-
рокого запровадження 
іпотечного кредитування. 
І досвід країн-партнерів в 
цьому напрямку є для нас 
надзвичайно корисним.

Йшлося також про необ-
хідність переходу будівель-
ного комплексу України 
на рейки індустріального 
домобудування, що дозво-
лить нарощувати обсяги, 
якість доступного житла.

В цьому питанні слід 
орієнтуватися на досвід 
країн Європи та Аме-
рики, де частка такого 
житла складає до 40% 
і популярність такого 
житла пояснюється його 
економічністю і якістю.

Перший віце-прези-
дент Палати підкреслив 
необхідність організа-
ції роботи відповідно до 
державних та регіональ-
них програм споруджен-
ня доступного житла.

Було підтримано  зу-
силля партнерів БПУ 
– Фонду Держмолодь-
житло, спрямованих на 
пошук нових форм ор-
ганізації цієї справи. 

С.Т.Сташевський проін-
формував про ініціативу 
Президента Палати П.С.
Шилюка провести вели-
кий міжнародний інве-
стиційний форум з метою 
роз’яснення можливо-
стей, які відкриваються 
у зв’язку з прийняттям 

оновленого закону Про 
комплексну реконструк-
цію кварталів застаріло-
го житлового фонду.

Законопроект, який 
вже пройшов стадію 
громадського обгово-
рення, передбачає нові 
правові відносини між 
забудовниками, інве-
сторами, власниками 
застарілого житла і, на 
нашу думку, відкрива-
ються можливості для за-
початкування практичної 
роботи. В тому числі і для 
зарубіжних інвесторів.

У виступах Голови Дер-
жавного фонду сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву С.Комнат-
ного, вітчизняних фахів-
ців та представників 
авторитетних європей-
ських структур йшло-
ся про конкретні шляхи 
спільної роботи щодо 
суттєвого прискорення 
забезпечення населен-
ня України, зокрема ма-
лозахищених категорій, 
благоустроєним житлом.

Відповідні рекоменда-
ції викладені у підсумко-
вому документі круглого 
столу.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

УРЯД ЗМІНЮЄ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФТЕХОСВІТОЮ І 
ВВОДИТЬ ПОНЯТТЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Кабінет Міністрів Украї-
ни в рамках продовження 
реформи системи освіти в 
Україні змінює підходи до 
управління системою про-
фесійно-технічної освіти, 
переглядає принципи її 
фінансування і запровад-
жує поняття регіонального 
замовлення, яке дозволить 
максимально зблизити ви-
моги роботодавців та освітні 
можливості. 

Про це сказав Прем’єр-
міністр України Володи-
мир Гройсман під час за-
сідання Уряду.

«До промисловості 
України сьогодні є вели-
чезний інтерес. Процес 

розпочинається. Але пер-
ше питання, на яке треба 
дати відповідь - підготовка 
кадрів, - сказав Глава Уря-
ду. - Ми вводимо поняття 
регіонального замовлення 
кадрів - це реальне замов-
лення на підприємства».

Він наголосив, що стра-
тегічною метою урядових 
програм розвитку є серед 
іншого створення робочих 
місць в Україні, забезпе-
чення достойних заробіт-
них плат, аби українці не 
шукали кращої долі десь 
по світу, а залишалися в 
своїх містах. Саме тому 
потрібно дати людям до-
стойну освіту і достойну 

роботу.
Володимир Гройсман 

нагадав, що цього року на 
потреби профтехосвіти, 
на створення освітніх 
центрів Уряд виділив 100 
млн. Це дозволить збіль-
шити кількість таких цен-
трів і розширити перелік 
тих професій, за якими ве-
деться підготовка.

«Нам треба зупинити 
трудову міграцію і створи-
ти умови, аби люди зали-
шалися в Україні. За кілька 
років питання можна вирі-
шити. Завдання – висока 
зарплата, якісний рівень 
робочих місць».

Джерело: Урядовий портал

МІНРЕГІОН ВВОДИТЬ «ЗЕЛЕНІ ЛІНІЇ» ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ 
ЗАБУДОВИ В ОЗЕЛЕНЕНИХ ЗОНАХ

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України онов-
лює державні будівельні 
норми, зокрема, має вве-
сти «зелені лінії» для обме-
ження забудови в зелених, 
ландшафтних та рекреа-
ційних зонах з метою їх збе-
реження.

Про це повідомив за-
ступник Міністра регіо-
нального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ України 
Лев Парцхаладзе під час 
спільного брифінгу з Віце-
прем’єром-міністром Ген-
надієм Зубком «Першочер-
гові зміни і нововведення 
до ДБН» в Українському 
кризовому медіа-центрі.

«Зелені лінії» будуть чіт-
ко визначати ті території 
– зелені зони, де ні за яких 
обставин не можна буде 
будувати. Таким чином ми 
зробимо генеральні плани 
наших міст більш захищени-
ми від можливих незакон-
них забудов», — сказав він.

За словами Парцхаладзе, 
введення «зелених ліній» 
обмеження забудови також 
сприятиме збереженню цін-
них озеленених територій і 
гармонізації міського про-
стору для комфорту людей.

Проект ДБН «Плануван-
ня і забудова територій» 
розроблено на заміну 
ДБН 360-92** «Містобу-
дування. Планування і 
забудова міських і сіль-

ських поселень», ДБН Б.2.4-
1- 94 «Планування і забу-
дова сільських поселень», 
ДБН Б.2.4-3- 95 «Генеральні 
плани сільськогосподар-
ських підприємств», ДБН 
Б.2.4-4- 97 «Планування та 
забудова малих сільського-
сподарських підприємств та 
селянських (фермерських) 
господарств», ДБН Б.1-2- 95 
«Склад, зміст, порядок роз-
роблення, погодження і за-
твердження комплексних 
схем транспорту для міст 
України», СНиП ІІ-89- 80 
«Генеральные планы про-
мышленных предприятий».

Оновлений ДБН буде за-
тверджений найближчим 
часом.

Джерело: Мінрегіон



Будівельна палата України                                         №3

8 9

 МІНРЕГІОН ЗАТВЕРДИВ НОВІ ДБН ЩОДО ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ
Сьогодні наша мета – ство-

рити для громадян і всієї 
країни – якісний, комфорт-
ний і безпечний життєвий 
простір. І саме це можливо 
завдяки впровадженню но-
вих державних будівельних 
норм (ДБН). 

Це саме той компроміс, 
який дозволяє з одного боку 
рухатися забудовникам в на-
прямку запровадження су-
часних технологій і методів 
проектування, з іншого – при 
дотриманні певних ДБН, ак-
центувати увагу на безпеку і 
комфорт наших громадян при 
реалізації будівельного проек-
ту.

Про це під час брифінгу 
в УКМЦ щодо нововведень 
в ДБН заявив Віце-прем’єр-
міністр – Міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, на сьогод-
ні в Україні є чинними понад 
180 будівельних норм, з них: 
109 працюючих державних 
будівельних норм, інші — га-
лузеві будівельні норми та 
СНиП. З них – 25% потребу-
ють перегляду. Ця робота ве-
деться Мінрегіоном спільно 
з  профільними науковими 
інституціями, міжнародними 
партнерами та експертами: 
BRDO та IDLO, РПР, громадсь-
кою ініціативою «Разом проти 
корупції», а також громадсь-
ким сектором та професійним 
середовищем – архітекторами 
та проектувальниками.

«Сьогодні ми презентуємо 
чотири ключових стандарти, 
направлені на забудову тери-
торії, вулиць і доріг населених 
пунктів, дошкільних навчаль-
них закладів та шкіл. Важли-
вою умовою їх розробки стало 
використання європейських 
стандартів і норм. Загалом, 
перегляд ДБН – процес перма-
нентний, адже наука не стоїть 
на місці, з’являються нові ма-
теріали і технології будівни-

цтва, підвищуються вимоги 
до енергоефективності, еко-
логічності тощо. Але разом з 
тим, ми повинні пам’ятати, 
що найперша та найголовні-
ша мета ДБН – це комфорт та 
безпека громадян», — зазна-
чив Геннадій Зубко.

В 2017 році Мінрегіон за-
твердив 13 ДБН. Цього року 
заплановано перегляд 22 ДБН, 
наступного року – ще 30.

«Серед основних нововве-
день, які ми впроваджуємо 
— можливість розміщення у 
житлових будинках вбудова-
них дитсадків, введення нових 
термінів «Блакитна лінія» (об-
меження висоти забудови на 
генеральному плані), «Зелена 
лінія» (обмеження забудови 
для збереження зелених те-
риторій), вимоги до створен-
ня інклюзивного навчально-
го простору та безбар’єрного 
простору, можливість відкри-
того навчального простору 
— різноманітні варіанти ор-
ганізації навчання тощо», — 
розповів Зубко.

За його словами, впровад-
ження нових ДБН дадуть нову 
якість комфортного середови-
ща безпосередньо для прожи-
вання громадян.

У свою чергу, заступник 
міністра Лев Парцхаладзе 
окреслив інші зміни, які будуть 
впровадженні в містобудуван-
ні з появою нових ДБН. «При 
розробці генеральних планів 
кожне місто зобов’язане буде 
затверджувати таке поняття, 
як «блакитна лінія», ведення 
обмежень процентності за-
будови в залежності від її по-
верховості. Це стосується пе-
реважно нових територій. При 
4-х поверховій етажності, пло-
ща забудови може становити 
45%, вище 11 – не більше 30%. 
Таким чином встановлюються 
умови для проектування по-
жежних заїздів до будинків, 
об’їзних доріг, дитячих май-
данчиків тощо», — розповів 

Парцхаладзе.
Також серед інших нововве-

день – встановлення гранич-
них меж максимально щільної 
забудови, забезпечено захист 
пасажирів від можливого наїз-
ду маршрутного транспорту, 
чітко прописані обов’язкові  
вимоги до проїзду до будівель 
пожежних машин і доступу 
пожежників до приміщень, за-
безпечення безпечного пере-
тину проїзної частини з двома 
смугами шляхом влаштування 
острівців безпеки.

Так, затверджено 4 ДБН:
1. ДБН В.2.2-4:201Х «Бу-

динки і споруди. Заклади до-
шкільної освіти (на заміну 
ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та 
споруди дитячих дошкільних 
закладів»)

2. ДБН В.2.2-3:201Х «Будин-
ки і споруди. Заклади освіти» 
(на заміну ДБН В.2.2-3-97

3. ДБН В.2.3-5:20ХХ «Вулиці 
та дороги населених пунктів» 
(на заміну ДБН В.2.3-5-2001 
«Споруди транспорту. Вулиці 
та дороги населених пунктів»)

4. Найважливіший – ДБН 
Б.2.2-12:2018 ««Плануван-
ня і забудова територій», 
який має замінити 6 різних 
НПА (на заміну ДБН 360-92 
«Містобудування. Плану-
вання і забудова міських і 
сільських поселень», ДБН 
Б.2.4-1-94 «Планування і за-
будова сільських поселень», 
ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні 
плани сільськогосподарських 
підприємств», ДБН Б.2.4-4-97 
«Планування та забудова ма-
лих сільськогосподарських 
підприємств та селянських 
(фермерських) господарств», 
ДБН Б.1-2-95 «Склад, зміст, 
порядок розроблення, погод-
ження і затвердження ком-
плексних схем транспорту 
для міст України», СНиП ІІ-89-
80 «Генеральные планы про-
мышленных предприятий»).

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

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 18 КВІТНЯ 2018 РОКУ

На засіданні Комітету 18 
квітня 2018 року заслуха-
но інформацію представ-
ників Мінрегіону України 
про стан розроблення нор-
мативно-правових актів на 
виконання Закону України 
«Про житлово-комуналь-
ні послуги», розглянуто 
законопроекти реєстр. 
№№6578 (друге читання), 
8149, 8096, 8096-1, 8092 та 
питання щодо зайняття ва-
кантної посади головного 
консультанта секретаріату 
Комітету.

По законопроектах Комі-
тетом прийнято рішення 
рекомендувати:

Верховній Раді України 
прийняти у другому чи-
танні та в цілому як Закон 
доопрацьований членами 
Комітету до другого чи-
тання проект Закону про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо за-
борони звернення стяг-
нення та накладення 
арешту на кошти суб’єктів 
господарювання у сферах 
тепло-, водопостачання 

та водовідведення, отри-
маних від міжнародних 
фінансових організацій 
на реалізацію інвестицій-
них проектів (заходів) в 
Україні (реєстр. № 6578);

Верховній Раді України 
за результатами розгляду 
у першому читанні прий-
няти за основу проект За-
кону про внесення зміни 
до статті 9 Закону Украї-
ни «Про регулювання 
містобудівної діяльності», 
внесений Кабінетом 
Міністрів України (реєстр. 
№ 8149 від 16.03.2018);

Комітету з питань па-
ливно-енергетичного ком-
плексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки про-
понувати Верховній Раді 
України за результатами 
розгляду у першому чи-
танні направити проекти 
законів про внесення змін 
до Закону України «Про 
забезпечення комерцій-
ного обліку природного 
газу» щодо здійснення де-
монтажу загальнобудин-
кових лічильників газу, 

встановлених у багато-
квартирних будинках без 
згоди співвласників бага-
токвартирного будинку, 
внесений народним де-
путатом України Кіршем 
О.В. (реєстр. №8096 від 
05.03.2018), про внесен-
ня змін до Закону України 
«Про забезпечення комер-
ційного обліку природно-
го газу» щодо здійснення 
демонтажу загальнобу-
динкових лічильників 
газу, встановлених у ба-
гатоквартирних будинках 
без згоди їхніх співвлас-
ників, внесений народним 
депутатом України Довгим 
О.С. (реєстр. №8096-1 від 
15.03.2018), про внесен-
ня змін до статті 6 Закону 
України «Про забезпечен-
ня комерційного обліку 
природного газу» щодо 
відмови від встановлених 
загальнобудинкових лі-
чильників, внесений на-
родним депутатом України 
Писаренком В.В. (реєстр. 
№8092 від 02.03.2018) на 
доопрацювання суб’єктам 
права законодавчої ініціа-
тиви з метою їх об’єднан-
ня та внесення одного уз-
годженого законопроекту.

У «різному» членами 
Комітету вирішено реко-
мендувати призначення 
Прітчіної С.Л. на зайнят-
тя вакантної посади го-
ловного консультанта 
секретаріату Комітету.

Джерело: Комітет Верховної  Ради 
України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства
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