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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ГЕРОЙ УКРАЇНИ  
П.С. ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ В УРОЧИСТИХ ЗБОРАХ З НАГОДИ 25-Ї 
РІЧНИЦІ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

В заході взяли участь 
відомі вчені в галузі бу-
дівництва, провідні ор-
ганізаторі будівельного 
виробництва, зокрема, 
В.П. Пустовойтенко, М.І. 
Орленко, А.П. Мартиненко, 
А.В. Беркута, Ю.К. Пелих.

Серед присутніх - ор-
ганізатор і перший керів-
ник Академії Г.К. Злобін.

Учасникам урочистостей 
надіслали привітання Го-
лова Верховної Ради Украї-
ни А.В. Парубій, Прем’єр-
міністр України В.Б. Гройсман.

І.І. Назаренко, Президент 
Академії будівництва, у своїй 
доповіді розповів про здобутки 
Академії за чверть століття, про 
завдання, що  стоять перед ор-
ганізацією на сучасному етапі.

Вітаючи учасників урочи-
стого заходу Президент Бу-

дівельної палати України Герой 
України П.С. Шилюк відзначив, 
що за 25 років Академія будів-
ництва України пройшла важ-
ливі етапи свого розвитку, за-
служивши вагомий авторитет 
однієї з найвідоміших та ініціа-
тивних громадських наукових 

організацій будівельної галузі.
- Серед досягнень Академії 

особливо хочу відзначити її 
суттєве розширення контактів 
з іншими громадськими ор-
ганізаціями України, постійний  
пошук нового, прогресивного. 
Академія  демонструє неви-
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черпний творчий потенціал, 
згуртувавши переважну біль-
шість галузевих навчаль-
них закладів, талановитих 
українських вчених, проек-
тантів, інженерів та вироб-
ничників будівельної галузі, - 
наголосив Петро Степанович.

Будівельна палата України 
давно і плідно співпрацює з 
Академією будівництва Украї-
ни, в кінці 2017 року було 
проведено спільне засідання 

президій двох громадських 
структур будівельної галузі 
на якому були розглянуті 
важливі питання підвищення 
ролі науки та інноваційних 
технологій у будівельному 
комплексі країни. Тоді ж був 
підписаний і Меморандум про 
співробітництво між Будівель-
ної палатою України та Ака-
демією будівництва України.

Президент наголосив на 
спільних завданнях двох гро-

мадських структур, які  ма-
ють бути вирішені для по-
дальшого розвитку галузі.

В урочистостях з наго-
ди 25-ї річниці з дня засну-
вання  Академії будівництва 
України взяли участь Пер-
ший віце-президент Палати 
С.Т. Сташевський, Віце-пре-
зиденти БПУ – А.А. Дронь, 
П.М. Куліков, І.М. Салій.

В рамках святкування 
ювілею АБУ в Київському на-
ціональному університеті 
будівництва і архітектури 
пройшов круглий стіл «Освіта 
і наука в сучасних умовах ро-
звитку будівництва» на якому 
обговорювалися важливі пи-
тання посилення впливу галу-
зевої науки та освіти на розви-
ток будівельного комплексу 
України.  Учасники заходу пе-
реконані, що наука і практика 
мають діяти спільно з усіх пи-
тань будівельної галузі і в тому 
числі з підготовки інженер-
них кадрів для будівництва.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ П.С. ШИЛЮК З НАГОДИ 
ДНЯ ЖУРНАЛІСТА ЗУСТРІВСЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗМІ

6 червня, в день, коли в 
Україні традиційно відзна-
чається День журналіста, від-
булася зустріч керівництва 
Будівельної палати України 
з представниками ЗМІ, які 
спеціалізуються на висвітлен-
ні будівельної тематики.

Серед присутніх ветерани 
журналістського цеху - засновник 
Київського прес-клубу, заслуже-
ний журналіст України Ю.М. Пе-
ресунько, шеф-редактор видання 
«Будівельний журнал» Н. В. Они-
щенко, редактор всеукраїнського 
науково-технічного і виробничого 
журнал «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
І ВИРОБИ, завідуюча інформацій-
но-аналітичного відділу Українсь-
кого науково-дослідного і проек-
тно-конструкторського інституту 
будівельних матеріалів та виробів 
О.А. Сучкова, редактор соціальних 
мереж Л.А. Грушевий, тележур-
налісти О.О. Онищенко, В.І. Сербін 
та інші відомі в галузі журналісти.

Віддаючи належне професій-
ній майстерності, громадянській 

позиції та об’єктивності висвіт-
лення діяльності Будівельної 
палати України і розвитку бу-
дівельної галузі України Пре-
зидент Будівельної палати 
України, Герой України Петро 
Степанович Шилюк підкрес-
лив особливе значення роботи 
журналістів у сучасних умовах.

П.С. Шилюк  розповів жур-
налістам про проблеми га-
лузі  і діяльність  БПУ щодо  їх  
подолання. І тут надзвичай-
но корисною є журналістсь-
ка інформаційна підтримка.

- Партнерські стосунки, що 
складаються між Будівельною 
палатою та профільними засо-
бами масової інформації, дозво-
ляють своєчасно доводити до 
громадськості інформацію про 
діяльність нашого професій-
ного об’єднання, структур, що 
входять до його складу, знайо-
мити з досягненнями будівель-
ників, новітніми матеріалами 
та технологіями. Хай ваші пу-
блікації і надалі допомагають 

у вирішенні життєво важли-
вих проблем, доходять до сер-
дець людей, а журналістська 
праця постійно служить добру, 
утвердженню справедливості, 
миру і злагоди в суспільстві, 
- зазначив Петро Степанович, 
звертаючись до запрошених.

Президент Будівельної пала-
ти України привітав представ-
ників ЗМІ з професійним святом 
- Днем журналіста України і по-
бажав усім присутнім здоров’я і 
натхнення на нові добрі справи. 
За вагомий внесок у висвітлення 
будівельної тематики та висо-
кий професіоналізм П.С. Шилюк 
вручив журналістам нагороди

Представників ЗМІ привіта-
ли також Перший Віце-пре-
зидент Будівельної палати 
України С. Т. Сташевський та 
Віце-президент - Виконавчий 
директор Будівельної пала-
ти України А.А. Дронь, пра-
цівники Секретаріату БПУ.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ З ПИТАНЬ 
ЗЕЛЕНОГО (ЕКОЛОГІЧНОГО) БУДІВНИЦТВА

12 червня відбулося засідання 
Комітету Будівельної палати з 
питань зеленого (екологічного) 
будівництва. Були розглянуті 
ряд важливих для будівельної 
галузі питань - про екологічне 
маркування продукції, про роз-
роблення стандарту «Критерії 
оцінки життєвого циклу об’єк-
тів нерухомості», а також про 
внесення змін до ДБН стосовно 
напрямку зеленого будівництва. 

Вітаючи учасників заходу Пер-
ший віце-президент Будівельної 
палати України С.Т. Сташевсь-
кий зазначив важливість роботи 
Комітету в інтересах розвитку бу-
дівельного комплексу України. Він 
також поінформував присутніх 
про роботу Будівельної палати 
України по розробці пропозицій 
до законодавчих актів, що стосу-
ються розвитку будівельної галузі.

Голова Комітету, доктор тех-
нічних наук Г.Г. Фаренюк, прези-
дент Української ради зеленого 
(екологічного) будівництва у своє-
му виступі наголосив, що вимоги 
екологічного підходу на сьогодні 

мають бути всебічно враховані у 
діяльності вітчизняного будівель-
ного комплексу. 

Учасники засідання Коміте-
ту – С.В. Берзіна, президент ГО 
«Жива планета», Н.О. Дюжилова, 
директор НДІ будівельних ма-
теріалів, В.С. Кропивницький, 
начальник Українського НДІ 
цивільного захисту, О.Г. Бобунова, 
виконавчий директор Громад-
ської спілки «Українська Рада з 
зеленого (екологічного) будів-

ництва висловили спільні думки 
щодо важливості вирішення еко-
логічних питань при зведенні су-
часних об’єктів.

За підсумками засідання Комі-
тету прийняті рішення про не-
обхідність активізації роботи, 
спрямованої на підвищення ролі 
екологічної безпеки при проекту-
ванні і будівництві об’єктів різно-
го призначення.

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

ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ МІНІСТР РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ГЕННАДІЙ ЗУБКО РОЗПОВІВ ПРО НОВІ НОРМИ ЗАБУДОВИ
Державні будівельні 

норми, і в першу чергу пла-
нування забудови тери-
торій, не переглядалися в 
Україні з 2000 року. 

Практично, 18 років краї-
на, яка живе в дуже динаміч-
ному світі, де проводяться 
реформи, змінюються під-
ходи і вимоги, залишала-
ся з радянською системою 
нормування в будівництві. 
Сьогодні ми докорінно змі-
нюємо це, наближаючи бу-
дівельне законодавства до 
європейських норм з метою 
створення комфортних умов 
проживання для кожного 
українця. Про це в ефірі те-
леканалу «Прямий» пові-
домив Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального ро-
звитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко.

За його словами, Мінре-
гіон розробив ДБН, який в 
забудові вводить такі по-
няття як «блакитна лінія» 
— щодо висотності забудо-
ви, «зелена лінія» — щодо 
збереження зелених зон і 
«жовта лінія» — щодо уне-
можливлення перекриття 
шляхів евакуації у разі руй-
нування будівель. До роз-
робки нового ДБН, існува-
ло лише поняття «червоної 
лінії», яка позначала землі 
загального користування, 
призначені для прокладки 
інженерних і транспортних 
комунікацій, пішохідних 
зв’язків, впорядкування, 

озеленення й освітлення ву-
лиць тощо.

Питання ДБН маємо роз-
глядати не у вузькопро-
фільному будівельному 
контексті, а з точки зору 
простого українця, якому 
за допомогою нових норм 
будівництва, маємо забез-
печити безпеку і комфорт. 
Це пожежні проїзди, забо-
рона паркування авто все-
редині житлових кварталів, 
поверховість забудови, за-
будова залежно від чисель-
ності населення, наявність 
інфраструктури навколо і 
ще багато інших речей, які 
дозволяють зробити без-
печним і комфортним про-
живання», — наголосив Ген-
надій Зубко.

Також, за словами Віце-
прем’єр-міністра, змінюють-
ся ДБН щодо безпечності 
вулиць і доріг в містах. «На 
сьогоднішній день є певні 
вимоги європейського за-
конодавства, і ми прагнемо 
створити безпечну інфра-
структуру. Це посилення 
безпеки пішоходів під час пе-
ретину проїзної частини, за-
хист пасажирів на зупинках 
громадського транспорту 
тощо», — розповів Зубко.

Обов’язкове питання в 
нових ДБН – розширення 
норми щодо обов’язкового 
забезпечення безбар’єрно-
го доступу. Це стосується не 
тільки людей, які мають осо-
бливі потреби, це ще й, на-

приклад, молоді мами, люди 
похилого віку й інші грома-
дяни.

«На сьогоднішній день 
дуже гостро стоїть питання 
дитячих садків, і це окремі 
ДБН. Спільно з МОН погод-
жена норма, яка дозволяє не 
тільки перебудовувати ди-
тячі садки, а й вбудовувати 
і добудовати у житлові ком-
плекси. Це європейcька прак-
тика, яка дозволить створи-
ти комфортне середовище з 
ігровими майданчиками на 
вулиці і вбудованими примі-
щеннями безпосередньо все-
редині таких будинків», — 
зазначив урядовець.

Геннадій Зубко підкрес-
лив, що розвиток соціаль-
ної інфраструктури – це 
відповідальність місцевої 
влади. Отримуючи податки, 
повноваження, можливості 
і нові інструменти, муніци-
палітети повинні забезпе-
чити розбудову необхідної 
інфраструктури.

«При видачі муніципалі-
тетами містобудівних умов і 
обмежень, забудовники по-
винні зобов’язуватись забез-
печити необхідною інфра-
структурою. Такі речі дуже 
непрості. Але це потрібно 
робити, для того щоб ство-
рювались європейські міста, 
які будуть комфортними для 
проживання українців», — 
наголосив Зубко.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України
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МІНРЕГІОН ЗАПРОВАДЖУЄ НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ КОНТРОЛЬ 
У БУДІВНИЦТВІ

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України пра-
цює над впровадженням в 
Україні професії незалежно-
го інженера-консультанта, 
зокрема, врегулювало пи-
тання оплати його послуг. 
Відповідні зміни до ДСТУ 
Б Д.1.1-1:2013 «Правила 
визначення вартості будів-
ництва» набрали чинності з 
1 червня 2018 року.

Про це повідомив за-
ступник міністра ре-
гіонального розвитку, 
будівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
України Лев Парцхаладзе.

«Інженер-консультант – 
ключова фігура для реаліза-
ції інвестиційних проектів і 
його професія користується 
попитом у більшості висо-
корозвинених країн світу. 
Від недавнього часу Україна 
не виключення. Для нас це 
можливість впроваджувати 

якісні проекти європейсько-
го рівня завдяки незалеж-
ному контролю за якістю 
робіт та ефективному вико-
ристанню коштів. Тому ми 
маємо створювати всі на-
лежні умови для їх роботи в 
Україні. Так, днями відповід-
ними змінами до ДСТУ було 
врегульоване питання опла-
ти послуг інженерів-кон-
сультантів», — сказав він.

Відповідно до зазначених 
змін замовники будівництва 
всіх форм власності отримали 
можливість включати кошти 
в розмірі до 3% на залучення 
суб’єктів господарювання (фі-
зичних або юридичних осіб), 
які надаватимуть замовни-
кам інженерно-консульта-
ційні послуги у будівництві.

Напрямки діяль-
ності незалежного ін-
ж е н е р а - к о н с у л ь т а н т а :

— виступає в ролі експер-
та, який консультує замовни-
ка з питань реалізації проекту;

— займається підбором по-

стачальників і підрядників;
— об’єктивно і незалежно 

керує будівництвом на май-
данчику і повністю супровод-
жує проект на всіх стадіях;

— несе відповідальність 
за дотримання норм законо-
давства у частині делегова-
них замовником повноважень;

— здійснює незалеж-
ний і всебічний контроль 
якості при проектуван-
ні й будівництві об’єктів.

Нагадаємо, 8  серпня 2017 
року Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва та ЖКГ 
України за погодженням з Міні-
стерством соціальної політики,  
спільним представницьким ор-
ганом роботодавців, об’єднань 
профспілок за участю Профспіл-
ки працівників будівництва 
і промисловості будівельних 
матеріалів України затвердило 
своїм наказом кваліфікаційні 
характеристики нової професії 
у будівництві – інженера-кон-
сультанта.

Джерело: Мінрегіон

МІНРЕГІОН ВДОСКОНАЛЮЄ ПРОЦЕДУРУ ВІДБОРУ ЖИТЛОВИХ ОБ′ЄКТІВ 
ЗА ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»

Мінрегіон   підготував 
проект постанови Кабіне-
ту Міністрів України про 
внесення змін до Порядку 
забезпечення громадян до-
ступним житлом та Поряд-
ку використання коштів, 
передбачених у державно-
му бюджеті для надання 
державної підтримки для 
будівництва (придбання) 
доступного житла, якими 
вдосконалюється процедура 
відбору житлових об’єктів. 

Зокрема, надання можли-
вості громадянам самостійно 

обирати об’єкт фінансування 
та/або новозбудований об’єкт.

Після прийняття Урядом 
зазначених змін, міністерство 
продовжить роботу з реалізації 
програми будівництва (прид-
бання) доступного житла.

Довідково: Законом Украї-
ни «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік» перед-
бачено фінансування за бюд-
жетною програмою за КПКВК 
2751190 «Надання державної 
підтримки для будівництва 
(придбання) доступного жит-
ла» в обсязі 100,0 млн гривень.

Механізм реалізації цієї 
програми визначено По-
рядком забезпечення гро-
мадян доступним житлом, 
затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 
11.02.2009 № 140.

Порядок використання ко-
штів, передбачених у держав-
ному бюджеті для надання 
державної підтримки на будів-
ництво (придбання) доступ-
ного житла, затверджено по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 29.02.2012 №193.

Джерело: Мінрегіон
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Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України розробило проект За-
кону України №6577 «Про вне-
сення змін до Закону України 
«Про будівельні норми», який 
пропонує використання пара-
метричного методу нормування 
у будівництві. 

Це дозволить суттєво підвищи-
ти якість будівельних норм, поси-
лити інвестиційну привабливість 
будівельного ринку та в ціло-
му покращити розвиток галузі.

Про це повідомив заступ-
ник Міністра регіонально-
го розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні у більшості розви-
нених країн застосовується па-
раметричний метод при форму-
ванні вимог будівельних норм. 
В Україні ми до сих пір керуємо-
ся розпорядчим методом, який 
не роз’яснює ні цілей, ні функ-

цій, ні критеріїв їх виконання і 
є по суті жорсткою інструкцією, 
яка не передбачає використан-
ня нових технологій та альтер-
нативних рішень у будівництві. 
Впровадження параметричного 
методу нормування зможе підви-
щити якість українських будівель-
них норм та загалом покращити 
розвиток галузі», — сказав він.

Наприклад, згідно з розпоряд-
чим методом ширина коридору 
в житлових будинках від дверей 
квартир до виходу у сходову кліт-
ку повинна бути запроектована 
не менше 3 метрів, без уточнення 
цілей. Відповідно до параметрич-
ного методу ширина коридору 
проектується з розрахунком, що 
у разі виникнення пожежі можна 
безпечно і швидко евакуювати лю-
дей із будівлі. Ціль – забезпечення 
безпечної евакуації людей з будин-
ку у разі виникнення пожежі. Кри-
терій – час евакуації. Вимоги до 
експлуатаційних характеристик і 

показників – відстань від дверей.
Парцхаладзе наголо-

сив, що серед переваг па-
раметричного методу є:

— встановлення параме-
трів (цілей, функціональних 
вимог, критеріїв) щодо безпе-
ки та якості, яким повинен від-
повідати об’єкт нормування;

— можливість викори-
стання проектувальника-
ми прийнятних та альтерна-
тивних рішень у будівництві;

— роз’яснення цілей нор-
мативних положень, які ма-
ють бути досягнені, чіт-
ка ієрархія цілей та завдань.

Проект закону розроблений 
на виконання плану дій Уряду, 
схвалений профільним Коміте-
том Верховної Ради України з 
питань будівництва, містобуду-
вання і житлово-комунального 
господарства та рекомендований 
до розгляду в першому читанні.

Джерело: Мінрегіон

МІНРЕГІОН ІНІЦІЮЄ ВПРОВАДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ 
НОРМУВАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ У БУДІВНИЦТВІ

НА САЙТІ МІНРЕГІОНУ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ 
НОВИХ ДБН ЩОДО МІСТОБУДУВАННЯ, ШКІЛ, ВУЛИЦЬ І ДОРІГ

На офіційному сайті 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального го-
сподарства України з’явилися 
повні тексти нових держав-
них будівельних норм, зокре-
ма,  ДБН Б.2.2-12:2018 «Плану-
вання і забудова територій», 
ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і 
споруди. Заклади освіти» та 
ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і 
дороги населених пунктів».

Про це повідомив заступ-
ник міністра регіонально-
го розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

«Прийняті ДБН щодо містобу-
дування, шкіл, вулиць і доріг вже 
з’явилися на сайті Мінрегіону. 
Вони вступають в силу з 1 верес-
ня і є обов’язковими до виконан-
ня для архітекторів, проекту-
вальників, будівельників. Тільки 
в цих оновлених ДБН налічується 

близько 150 суттєвих змін для 
безпеки і комфорту людей. І ми 
продовжуємо активно працюва-
ти над оновленням будівельних 
норм надалі», — написав він.

Повні тексти ДБН доступні 
за посиланнями:

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Плануван-
ня і забудова територій» - http://
www.minregion.gov.ua/wp-content/
uploads/2018/06/B-2212_InBul.pdf; 

- ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і 
споруди. Заклади освіти» - http://
www.minregion.gov.ua/wp-content/
uploads/2018/06/V223_InBul.pdf

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і до-
роги населених пунктів» - http://
www.minregion.gov.ua/wp-content/
uploads/2018/06/V235_InBul.pdf. 

Довідково: ДБН Б.2.2-12:2018 
«Планування і забудова тери-
торій» розроблений на заміну 
ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова міських і 
сільських поселень», ДБН Б.2.4-

1-94 «Планування і забудова 
сільських поселень», ДБН Б.2.4-
3-95 «Генеральні плани сільсь-
когосподарських підприємств», 
ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та 
забудова малих сільськогоспо-
дарських підприємств та се-
лянських (фермерських) госпо-
дарств», ДБН Б.1-2-95 «Склад, 
зміст, порядок розроблення, 
погодження і затвердження 
комплексних схем транспорту 
для міст України», СНиП ІІ-89-
80 «Генеральные планы про-
мышленных предприятий».
ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і 
споруди. Заклади освіти» ро-
зроблений на заміну ДБН 
В.2.2-3-97 «Будинки та спо-
руди навчальних закладів».
ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і до-
роги населених пунктів» ро-
зроблений на заміну ана-
логічного ДБН 2001 року.

Джерело: Мінрегіон
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

6 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ПРОФІЛЬНОГО 
КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

6 червня 2018 року від-
булося засідання Комітету 
Верховної Ради України з 
питань будівництва, місто-
будування і житлово-кому-
нального господарства під 
головуванням першого за-
ступника голови Комітету 
Д.Й. Андрієвського.

На засіданні були розгля-
нуті і обговорені за участі Ві-
це-прем’єр міністра – міністра 
Мінрегіону Г.Г.Зубка, заступ-
ника міністра Л.Р.Парцхалад-
зе та представників громад-
ськості такі питання:

- законопроект про внесен-

ня змін до розділу IV “Прикін-
цеві та перехідні положення”  
ЗУ “Про комерційний облік 
теплової енергії та водопоста-
чання” щодо термінів засто-
сування фінансових санкцій 
за порушення законодавства 
у сфері комерційного обліку 
та до розділу VI “Прикінцеві 
та перехідні положення” ЗУ 
“Про житлово-комунальні 
послуги” щодо уточнення по-
рядку введення в дію Закону;

- про проблемні питання 
вдосконалення законодав-
ства у сферах містобудуван-
ня, будівельної діяльності 

та ЖКГ (щодо підготовки до 
розгляду у другому читанні 
проекту Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України у сфері містобу-
дування;

- про звернення заступ-
ника голови КМДА Спасиб-
ка О. В. щодо застосування 
положень пункту 1 части-
ни третьої статті 24 ЗУ “Про 
регулювання містобудівної 
діяльності” в частині можли-
вості здійснення нового бу-
дівництва чи реконструкції 
об’єктів без затвердженого 
детального плану території.

У засіданні Комітету взяв 
участь член Президії, го-
лова комітету з аналітики 
будівельної галузі і менед-
жменту підприємств Бу-
дівельної палати України 
А.М.Кармінський, який є чле-
ном експертної групи цього 
Комітету. Представник Па-
лати надав відповідні пояс-
нення та вніс пропозиції, які 
були враховані учасниками 
засідання.

Джерело: Прес-служба БПУ
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