
Стан розгляду законопроектів, по яких Комітет визначено головним 

Інформація про законопроект: Результати розгляду Комітетом: 

реєстраційні 

назва 
дата 

засідання 

номер 
протоколу 

(номер 
питання) 

короткий зміст 
прийнятого 

рішення 
номер дата 

      

8149 16.03.2018 Проект Закону про внесення зміни до 
статті 9 Закону України "Про 
регулювання містобудівної 
діяльності" 

18.04.2018 №78 (п.2) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

6578 12.06.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
заборони звернення стягнення та 
накладення арешту на кошти 
суб'єктів господарювання у сферах 
тепло-, водопостачання та 
водовідведення, отриманих від 
міжнародних фінансових організацій 
на реалізацію інвестиційних проектів 
(заходів) в Україні 

18.04.2018 №78 (п.2) прийняти у другому 
читанні та в цілому 
як Закон 

04.10.2017 №64 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

8015 

08.02.2018 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо інвестиційної привабливості 
будівництва об'єктів відновлювальної 
енергетики) 

20.03.2018 №76 (п.5) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

7084 06.09.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо об'єктів незавершеного 
будівництва та майбутніх об'єктів 
нерухомості 

14.03.2018 №75 (п.7) повернути в Комітет 
для підготовки на 
повторне перше 
читання 

28.02.2018 №74 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

7405 15.12.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
врегулювання питання надання 
документів на земельну ділянку) 

14.03.2018 №75 (п.1) перенести розгляд 
законопроекту, 
утворити робочу 
групу для підготовки 
пропозицій з 
вирішення 
порушених питань 

      

7266-1 20.11.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
передачі, припинення або 
тимчасового зупинення повноважень 
органів державного архітектурно-
будівельного контролю) 

28.02.2018 №74 (п.5) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

6081 13.02.2017 Проект Закону про внесення зміни до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
покращення інвестиційних 
можливостей у сфері виробництва 
електричної енергії з альтернативних 
джерел 

28.02.2018 №74 (п.2) прийняти у другому 
читанні та в цілому 
як Закон 

22.03.2017 № 55 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

7304-1 01.12.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про житловий фонд 
соціального призначення" щодо 
захисту житлових прав внутрішньо 
переміщених осіб 

07.02.2018 №73 (п.1) врахувати під час 
доопрацювання 
проекту реєстр. 
№7304 

      

7304 17.11.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про житловий фонд 

07.02.2018 №73 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63656
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62005
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63446
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62475
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63156
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62937
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61140
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63048
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62916
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соціального призначення" 

      

6659 29.06.2017 Проект Закону про внесення змін до 
пункту 6-2 Розділ V "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про 
регулювання містобудівної 
діяльності" щодо деяких питань 
спорудження меморіально-музейного 
комплексу Героїв Небесної Сотні 

06.02.2018 №72 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу і в 
цілому як Закон з 
урахуванням 
редакції Комітету 

20.09.2017 №63 (п.3) перенести розгляд 
06.09.2017 №62 (п.2) перенести розгляд 

      

7370 07.12.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
посилення захисту осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп 
населення при здійсненні 
містобудівної діяльності) 

17.01.2018 №71 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
1346 10.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 

статті 60 Житлового кодексу 
Української РСР (щодо Єдиного 
державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов) 

06.12.2017 №69 (п.2) відхилити 
18.03.2015 №9 (п.1) перенести розгляд  
11.02.2015 №6 (п.5) перенести розгляд  
04.02.2015 №5 (п.4) перенести розгляд  

      
4908 07.07.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо захисту прав власників 
(співвласників) багатоквартирного 
будинку 

15.11.2017 №68 (п.4) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
6001 30.01.2017 Проект Закону про відшкодування 

збитків, завданих житлу населення 
під час проведення 
антитерористичної операції 

15.11.2017 №68 (п.3) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
6041 07.02.2017 Проект Закону про відшкодування 

шкоди, заподіяної громадян 
терористичним актом та внаслідок 
проведення антитерористичної 
операції 

15.11.2017 №68 (п.2) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
7151 02.10.2017 Проект Закону про основні вимоги до 

споруд, а також умови розміщення на 
ринку будівельних виробів 

15.11.2017 №68 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

7085 06.09.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у 
сфері містобудування 

08.11.2017 №67 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
6724 14.07.2017 Проект Закону про внесення змін до 

статті 40 Житлового кодексу 
Української РСР 

18.10.2017 №65 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу та 
в цілому 

      

6140 27.02.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
встановлення максимального розміру 
штрафних санкцій по заборгованості 
за житлово-комунальні послуги та 
кредитних договорах 

18.10.2017 №65 (п.2) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

04.10.2017 №64 (п.4) перенести розгляд 
06.09.2017 №62 (п.3) перенести розгляд 

      

6420 28.04.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
посилення захисту інтересів осіб з 
обмеженими фізичними 
можливостями та інших 
маломобільних груп населення при 
здійсненні містобудівної діяльності) 

04.10.2017 №64 (п.5) перенести розгляд 

      

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62156
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63096
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59563
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61071
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62622
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62476
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62291
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61235
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61741
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7083 06.09.2017 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення за 
спожиті енергоносії 

04.10.2017 №64 (п.2) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
6577 12.06.2017 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про будівельні 
норми" (щодо уточнення деяких 
положень) 

12.07.2017 №61 (п.2) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
2395а 24.01.2017 Проект Закону про внесення змін до 

статті 22 Закону України "Про 
регулювання містобудівної 
діяльності" щодо забезпечення 
загальнодоступності даних 
містобудівного кадастру 

21.06.2017 №60 (п.4) прийняти у першому 
читанні за основу та 
в цілому 

17.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
забезпечення загальнодоступності 
даних містобудівного кадастру 

03.02.2016 №28 (п.3) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

6472 18.05.2017 Проект Закону про надання житлової 
допомоги громадянам України, житло 
яких було зруйноване (знищене) або 
пошкоджене внаслідок збройної 
агресії держави-агресора 

21.06.2017 №60 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

6403 21.04.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" 

21.06.2017 №60 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
1581-д 10.12.2015 Проект Закону про житлово-

комунальні послуги 
07.06.2017 №59 (п.6) прийняти у 

повторному другому 
читанні та в цілому 

12.04.2017 №57 прийняти у другому 
читанні і в цілому 

02.11.2016 №45 (п.2) прийняти у другому 
читанні і в цілому 

21.09.2016 №42 (п.3) прийняти у другому 
читанні та в цілому 

13.07.2016 №40 (п.1) попередньо схвалити 
порівняльну 
таблицю, направити 
її для висновку 
Головюруправління, 
розмістити на сайті 
для обговорення 

09.12.2015 №26 (п.2) за результатами 
розгляду у 
повторному 
першому читанні 
прийняти за основу 

      
4941-д 14.12.2016 Проект Закону про енергетичну 

ефективність будівель 
07.06.2017 №59 (п.5) прийняти у другому 

читанні та в цілому 
18.01.2017 №50 (п.1) прийняти у першому 

читанні за основу 
      

4901 06.07.2016 Проект Закону про комерційний облік 
комунальних послуг 

07.06.2017 №59 (п.4) прийняти у 
повторному другому 
читанні та в цілому 

15.03.2017 №54 (п.2) прийняти у другому 
читанні та в цілому 
як Закон 

18.01.2017 №50 (п.2) направити 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62474
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62004
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56097
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61825
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61676
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57371
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60730
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59553
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підготовлений до 
другого читання 
законопроект на 
узгодження із 
структурними 
підрозділами 
Апарату Верховної 
Ради України 

21.09.2016 №42 (п.5) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

6424 03.05.2017 Проект Закону про внесення змін до 
Житлового кодексу Української РСР 
та інших законодавчих актів України 
щодо забезпечення прав власників 
(користувачів) приміщень жилого 
будинку 

07.06.2017 №59 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

      

4264 18.03.2016 Проект Постанови про першочергове 
забезпечення житлом внутрішньо 
переміщених осіб (переселенців з 
Донецької, Луганської областей та 
Автономної Республіки Крим) 

07.06.2017 №59 
(п.2.3) 

прийняти у першому 
читанні за основу і в 
цілому як Закон 

      
4189 10.03.2016 Проект Закону про внесення змін до 

Житлового кодексу Української РСР 
(щодо реалізації положень Закону 
України "Про засудження 
комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої 
символіки") 

07.06.2017 №59 
(п.2.2) 

прийняти у першому 
читанні за основу і в 
цілому як Закон 

      
3741 29.12.2015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення реалізації права 
громадян на забезпечення жилими 
приміщеннями в будинках житлових 
кооперативів 

07.06.2017 №59 
(п.2.1) 

повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

3798 21.01.2016 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про поховання та 
похоронну справу" (щодо 
врегулювання переміщення останків 
полеглих, які загинули у війнах, 
внаслідок депортацій та політичних 
репресій, через державний кордон 
України) 

17.05.2017 №58 (п.3) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      

2282а 03.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про поховання та 
похоронну справу" (щодо гідного 
поховання військовослужбовців, 
службовців та працівників Збройних 
Сил, органів внутрішніх справ, 
пенітенціарної служби, Національної 
гвардії, Служби безпеки, Служби 
зовнішньої розвідки, служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації, прикордонної служби, 
спеціальної служби транспорту, 
військ Цивільної оборони та інших 
військових формувань, які загинули 
під час проходження служби 
(виконання служб. обов'язків) 

17.05.2017 №58 (п.2) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
3696 22.12.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 

17.05.2017 №58 (п.1) прийняти у другому 
читанні і в цілому 

02.11.2016 №45 (п.4) прийняти у другому 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61748
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58446
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58360
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57623
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57705
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55889
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57522
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продовження терміну прийняття в 
експлуатацію об'єктів будівництва, 
збудованих без дозволу на 
виконання будівельних робіт 

читанні і в цілому 
31.05.2016 №36 (п.2) прийняти за основу 

та в цілому з 
доповненням 
Комітету 

16.03.2016 №31 (п.4) прийняти за основу 
      

5587 23.12.2016 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо поліпшення умов ведення 
будівельної діяльності 

05.04.2017 № 56 (п.1) прийняти у другому 
читанні та в цілому 
як Закон 

      

5457 25.11.2016 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про особливості 
здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку" (щодо 
фінансування капітального ремонту 
багатоквартирних будинків) 

22.03.2017 № 55 (п.5) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
3695 22.12.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про об'єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку" (щодо обов'язку колишнього 
власника багатоквартирного будинку 
брати участь в організації та 
фінансуванні першого після передачі 
на баланс ОСББ капітального 
ремонту будинку) 

22.03.2017 № 55 (п.4) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

18.05.2016 №35 (п.6) перенести розгляд 

      
3332 15.10.2015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо фінансування капітальних 
ремонтів багатоквартирних будинків 

22.03.2017 № 55 (п.3) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

18.05.2016 №35 (п.5) перенести розгляд 
      

6081-1 27.02.2017 Проект Закону про внесення зміни до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
стимулювання інвестицій в об'єкти 
електроенергетики, що виробляють 
електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії 

22.03.2017 № 55 (п.2) врахувати 
положення 
законопроекту при 
доопрацюванні 
проекту реєстр. 
№6081 

      

5250-1 25.10.2016 Проект Закону про встановлення 
мораторію на виселення, стягнення 
житла, нарахування та стягнення пені 
та інших штрафних санкцій за 
несплату житлово-комунальних 
послуг 

15.03.2017 №54 (п.4) відхилити 

      

5250 07.10.2016 Проект Закону про мораторій на 
примусову реалізацію житла, 
нарахування та стягнення пені та 
інших штрафних санкцій за несплату 
житлово-комунальних послуг 

15.03.2017 №54 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
5587 23.12.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо поліпшення умов ведення 
будівельної діяльності 

22.02.2017 №53 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу і в 
цілому з 
урахуванням 
пропозиції Комітету 

18.01.2017 №50 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
6068 09.02.2017 Проект Закону про внесення зміни до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
заходів забезпечення вшанування 
подвигу учасників Революції Гідності 
та увічнення пам'яті Героїв Небесної 

21.02.2017 №52 прийняти у першому 
читанні за основу та 
в цілому як Закон з 
урахуванням 
редакції Комітету 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60794
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60592
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57521
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56832
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61245
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60337
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60225
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60794
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61101
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Сотні 
      

4780 03.06.2016 Проект Закону про внесення змін до 
статті 5 Закону України "Про 
особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному 
будинку" (щодо забезпечення прав 
мешканців багатоквартирних будинків 
при передачі будинку новому 
управителю або зміни форми 
управління багатоквартирним 
будинком) 

08.02.2017 №51 (п.5) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
4743 01.06.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 
особливостей здійснення права 
власності у багатоквартирному 
будинку 

08.02.2017 №51 (п.4) направити до 
Комітету для 
підготовки на 
повторне перше 
читання 

      
4363 01.04.2016 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про об'єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку" (щодо способу передачі 
технічної документації на 
багатоквартирний будинок) 

08.02.2017 №51 (п.3) направити до 
Комітету для 
підготовки на 
повторне перше 
читання 

      
3122-1 01.10.2015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо захисту житлових прав 
внутрішньо переміщених осіб 

08.02.2017 №51 (п.2) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
1076 20.04.2016 Доопрацьований Закон про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків 

08.02.2017 №51 (п.1) прийняти у другому 
читанні та в цілому з 
урахуванням 
уточненої редакції 

17.11.2016 №47 прийняти у другому 
читанні та в цілому 

17.07.2015 Пропозиції Президента до Закону 
"Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків" 

14.06.2016 №38 (п.1) подолати вето 
Президента або 
направити в Комітет 
для доопрацювання 

01.06.2016 №37 (п.3) Розглянути 
пропозиції 
Президента на 
робочій групі 
«Гуртожитки» 

Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо уточнення сфери застосування 
та удосконалення окремих положень 
передачі гуртожитків у власність 
територіальних громад і 
забезпечення реалізації житлових 
прав законними мешканцями 
гуртожитків) 

27.01.2016 №27 (п.3) прийняти у другому 
читанні та в цілому 

09.12.2015 №26 (п.1) перенести розгляд, 
у зв’язку із 
необхідністю 
доопрацювання 
окремих положень 
законопроекту, 
підготовленого до 
другого читання 

08.10.2015 №21 (п. 1) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
5473 30.11.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо використання квартир в 
багатоквартирних житлових будинках 

08.12.2016 №48 (п.2) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
4941 11.07.2016 Проект Закону про енергетичну 

ефективність будівель 
08.12.2016 №48 (п.1) прийняти у 

повторному 
першому читанні за 
основу 

21.09.2016 №42 (п.4) прийняти у першому 
читанні за основу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59323
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59270
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58618
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56666
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52493
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60617
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59631
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4733-1 03.06.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення містобудівної 
діяльності 

16.11.2016 №46 (п.1) прийняти у другому 
читанні і в цілому 

02.11.2016 №45 (п.5) перенести розгляд 
15.06.2016 №39 (п.4) прийняти за основу 

      
3273 08.10.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Житлового кодексу Української РСР 
щодо зміни умов прийому громадян 
до членів житлово-будівельного 
кооперативу 

02.11.2016 №45 
(п.7.3) 

прийняти у першому 
читанні за основу 

19.10.2016 №44 (п.5) - 
05.10.2016 №43 (п.7) перенести розгляд 

      
4720 25.05.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо 
вдосконалення діяльності об'єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку 

02.11.2016 №45 (п. 
7.2) 

повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

19.10.2016 №44 (п.4) - 
05.10.2016 №43 (п.6) - 

      
4844 17.06.2016 Проект Закону про Єдину державну 

систему моніторингу виробництва, 
постачання, транспортування, 
споживання та оплати за паливно-
енергетичні ресурси і комунальні 
послуги 

02.11.2016 №45 (п.6) прийняти у першому 
читанні за основу 

 №44 (п.3) - 

      
4550 04.05.2016 Проект Закону про внесення змін до 

статті 4 Закону України "Про 
запобігання впливу світової 
фінансової кризи на розвиток 
будівельної галузі та житлового 
будівництва" (щодо реалізації 
державних житлових програм) 

02.11.2016 №45 (п.3) прийняти у другому 
читанні і в цілому 

18.05.2016 №35 (п.4) прийняти за основу і 
в цілому 

      
5273 17.10.2016 Проект Закону про заходи, 

спрямовані на врегулювання 
заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення за 
спожиті енергоносії 

02.11.2016 №45 (п.1) прийняти у другому 
читанні і в цілому 

19.10.2016 №44 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
5076 06.09.2016 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
граничного розміру пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного 
пункту замовників будівництва 
об'єктів промисловості та сільського 
господарства) 

05.10.2016 №43 (п.5) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
4919 07.07.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо використання та жилих 
будинків та жилих приміщень 

05.10.2016 №43 (п.4) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
2166а 25.06.2015 Проект Закону про внесення змін до 

статей 7, 8 Житлового кодексу 
Української РСР (щодо визначення 
порядку виключення житлових 
будинків (їх частин), квартир із складу 
житлового фонду та переведення 
житлових будинків і приміщень у 
нежитлові та нежитлових до складу 
житлових) 

05.10.2016 №43 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

15.07.2015 №18 (п.3) перенести розгляд 

      
5126 15.09.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з 
удосконалення містобудівної 
діяльності (щодо планування 

05.10.2016 №43 (п.2) прийняти у першому 
читанні за основу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59319
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56744
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59223
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59460
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58935
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59935
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59579
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55734
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60028
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територій) 
      

2706 22.04.2015 Пропозиції Президента до Закону 
"Про заходи, спрямовані на 
забезпечення сталого 
функціонування суб'єктів 
господарювання у сферах 
теплопостачання, централізованого 
водопостачання та водовідведення" 

07.09.2016 №41 (п.3) у разі не 
підтримання 
долання вето та не 
прийняття після 
повторного розгляду 
– направити в 
Комітет на 
доопрацювання 

Проект Закону про заходи, 
спрямовані на забезпечення сталого 
функціонування суб'єктів 
господарювання у сферах 
теплопостачання, централізованого 
водопостачання та водовідведення 

07.12.2015 №25 (п.1) прийняти у другому 
читанні та в цілому 

04.11.2015 №22 (п.2) прийняти у першому 
читанні за основу 

03.06.2015 №15 (п.2) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
4390 12.04.2016 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
розширення видів містобудівної 
документації на місцевому рівні) 

13.07.2016 №40 (п.3) на доопрацювання в 
Комітет для 
підготовки на 
повторне перше 
читання 

      
4792 07.06.2016 Проект Постанови про надання 

належних пільг та житлових субсидій 
населенню України на придбання 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 

13.07.2016 №40 (п.2) прийняти в цілому з 
урахуванням 
пропозицій комітету 

      
4585 04.05.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 
удосконалення містобудівної 
діяльності 

15.06.2016 №39 (п.3) направити в Комітет 
для підготовки на 
повторне перше 
читання 

      
4187 10.03.2016 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 
вдосконалення державного 
регулювання процесу будівництва 

01.06.2016 №37 (п.4) зняти з порядку 
денного засідання 

18.05.2016 №35 (п.3) перенести розгляд 

      
4680 17.05.2016 Проект Закону про внесення змін до 

статті 13 Закону України "Про 
особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному 
будинку" 

31.05.2016 №36 (п.1) прийняти за основу 
та в цілому з 
доповненням 
Комітету 

18.05.2016 №35 (п.11) прийняти за основу 
      

2478а-
1 

21.08.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності 

18.05.2016 №35 (п.2) прийняти за основу 
11.05.2016 №34 (п.4) перенести розгляд 

      
2416а 20.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності", що 
унеможливлює будівництво без 
проекту будівництва на основі 
будівельного паспорта господарських 
будівель, споруд і гаражів 

11.05.2016 №34 (п.3) прийняти за основу 

      
4301-1 11.04.2016 Проект Закону про відшкодування 

збитків, завданих житлу населення 
внаслідок проведення 
антитерористичної операції 

11.05.2016 №34 (п.2) врахувати при 
доопрацюванні 
проекту реєстр. 
№4301 

20.04.2016 №33 (п.5) перенести розгляд 
      

4301 24.03.2016 Проект Закону про відшкодування 
збитків за зруйноване (знищене) або 
пошкоджене приватне житло особам, 
приватне житло або приватні 

11.05.2016 №34 (п.1) прийняти за основу 
20.04.2016 №33 (п.4) перенести розгляд 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54893
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58686
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59347
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58971
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58358
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59132
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56284
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56284
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56127
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58670
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58524
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домогосподарства яких було 
пошкоджені (зруйновані) під час 
проведення антитерористичної 
операції 

      
3420 06.11.2015 Проект Закону про запровадження 

принципу мовчазної згоди при 
наданні житлових субсидій 

20.04.2016 №33 (п.3) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

16.03.2016 №31 (п.2) перенести розгляд 
      

2347 06.03.2015 Проект Постанови про встановлення 
мораторію на введення в дію 
підвищених цін і тарифів для 
населення на житлово-комунальні 
послуги та спожиті у побуті 
природний газ і електроенергію 

20.04.2016 №33 (п.2) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
4081 16.02.2016 Проект Закону про внесення змін до 

статті 4 Закону України "Про 
запобігання впливу світової 
фінансової кризи на розвиток 
будівельної галузі та житлового 
будівництва" (щодо реалізації 
державних житлових програм) 

30.03.2016 №32 (п.2) прийняти за основу і 
в цілому 

      
4108 18.02.2016 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
граничного розміру пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного 
пункту замовників будівництва 
об'єктів промислового та сільського 
господарства) 

30.03.2016 №32 (п.1) прийняти за основу 

      
2342 06.03.2015 Проект Закону про встановлення 

мораторію на підвищення цін і 
тарифів на житлово-комунальні 
послуги 

16.03.2016 №31 (п.5) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

03.02.2016 №28 (п.5) перенести розгляд 
      

2994 03.06.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо недопущення безпідставного 
видалення зелених насаджень 

16.03.2016 №31 (п.3) прийняти за основу 
03.02.2016 №28 (п.2) перенести розгляд 
11.11.2015 №23 (п.3) перенести розгляд 

      
3742 29.12.2015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення відносин у 
сфері теплопостачання, надання 
послуг з централізованого опалення 
та постачання гарячої води 

16.03.2016 №31 (п.1) перенести розгляд 

      
3610 10.12.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
скасування пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту) 

18.02.2016 №30 (п.1) прийняти за основу 
17.02.2016 №29 (п.3) перенести розгляд 

      
1502 15.07.2015 Проект Закону про встановлення 

мораторію на відключення водо-, 
тепло-, газопостачання, 
електропостачання, послуг 
водовідведення населенню України 

03.02.2016 №28 (п.7) відхилити 
11.11.2015 №23 (п.2) перенести розгляд 

17.12.2014 11.02.2015 №6 (п.3) відхилити 

      
2460 23.03.2015 Проект Закону про встановлення 

мораторію на виселення, стягнення 
житла, нарахування та стягнення пені 
та інших штрафних санкцій за 
житлово-комунальні послуги і 

03.02.2016 №28 (п.6) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56963
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54335
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58184
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58225
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54330
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55421
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57624
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57348
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52981
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54530
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припинення їх надання (відключення) 
      

2584 07.04.2015 Проект Закону про внесення змін до 
статті 45 Житлового кодексу 
Української РСР щодо поширення 
права першочергового отримання 
жилих приміщень на педагогічних та 
науково-педагогічних працівників 

03.02.2016 №28 (п.4) прийняти за основу 

      
2225а 02.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 
збереження об'єктів культурної 
спадщини 

03.02.2016 №28 (п.1) прийняти за основу 

      
3485 16.11.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків (щодо Державної 
спеціальної служби транспорту) 

27.01.2016 №27 (п.5) не включати у 
порядок денний сесії 
ВР України 

      
3170 22.09.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків" (щодо розширення 
сфери дії Закону) 

27.01.2016 №27 (п.4) не включати у 
порядок денний сесії 
ВР України 

      
3743 30.12.2015 Проект Закону про доповнення статті 

1 Закону України "Про 
Загальнодержавну цільову програму 
передачі гуртожитків у власність 
територіальних громад на 2012 - 
2015 роки" 

27.01.2016 №27 (п.2) прийняти за основу 
та в цілому як Закон 

      
3594 08.12.2015 Проект Закону про прибуткові та 

муніципальні будинки 
27.01.2016 №27 (п.1) прийняти за основу 

      
1813 22.05.2015 Проект Постанови про деякі питання 

відновлення житла населення, 
пошкодженого (зруйнованого) 
внаслідок проведення 
антитерористичної операції 

09.12.2015 №26 (п.7) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

22.05.2015 15.07.2015 №18 (п.7) перенести розгляд 
      

1742-1 17.01.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України у сфері 
поводження з побутовими відходами 

09.12.2015 №26 (п.4) на доопрацювання в 
Комітет для 
підготовки на 
повторне перше 
читання 

03.06.2015 №15 (п.5) перенести розгляд 
      

1742 14.01.2015 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у 
сфері поводження з побутовими 
відходами 

09.12.2015 №26 (п.3) відхилити 
03.06.2015 №15 (п.4) перенести розгляд 

      
2262а 03.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо повернення власникам квартир 
багатоквартирного будинку та 
житлових приміщень у гуртожитках 
незаконно відчужених допоміжних 
приміщень 

25.11.2015 №24 (п.2) прийняти у першому 
читанні за основу 

15.07.2015 №18 (п.5) перенести розгляд 

      
2187а 30.06.2015 Проект Закону про внесення змін до 

статті 150 Житлового кодексу 
Української РСР (щодо користування 
підсобними приміщеннями у випадку, 
якщо кімнати у будинку (квартирі) 
перебувають у власності різних осіб) 

25.11.2015 №24 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

15.07.2015 №18 (п.4) перенести розгляд 

      
2676 24.07.2015 Пропозиції Президента до Закону 08.10.2015 №21 (п. 8) підтримати 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54699
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55819
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57107
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56594
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57625
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57320
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53661
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53622
http://kombud.rada.gov.ua/kombud/doccatalog/document?id=49005
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53563
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55864
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55765
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54835
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"Про внесення змін до Закону України 
"Про житлово-комунальні послуги" 
щодо нарахування субсидій 
пенсіонерам та інвалідам" 

пропозиції 
Президента 

17.06.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" (щодо 
нарахування субсидій пенсіонерам та 
інвалідам) 

17.06.2015 №16 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

20.04.2015 20.05.2015 №14 (п.1) відхилити 

      
2434а 23.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків" (щодо спрощення 
господарських відносин у житловій 
сфері) 

08.10.2015 №21 (п. 5) врахувати окремі 
положення під час 
підготовки 
законопроекту 
реєстр. №1076 до 
другого читання 

      
2283а 03.07.2015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України (щодо 
реалізації права на приватизацію 
житла мешканцями гуртожитків) 

08.10.2015 №21 (п. 4) відхилити 

      
2589 07.04.2015 Проект Закону про внесення змін до 

статті 14 Закону України "Про 
забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків" (щодо 
передачі гуртожитків у власність 
територіальних громад) 

08.10.2015 №21 (п. 3) відхилити 

      
1382 10.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків" щодо захисту прав 
мешканців гуртожитків 

08.10.2015 №21 (п. 2) врахувати окремі 
положення під час 
підготовки 
законопроекту 
реєстр. №1076 до 
другого читання 

      
2891 19.05.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" щодо 
індивідуального опалення та 
водопостачання 

02.09.2015 №19 (п.2) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

15.07.2015 №18 (п.6) перенести розгляд 
      

2629-1 20.04.2015 Проект Закону про мораторій на 
будівництво об'єктів (крім об'єктів 
соціальної інфраструктури) на 
окремих земельних ділянках в м. 
Києві 

01.07.2015 №17 (п.7) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

17.06.2015 №16 (п.5) перенести розгляд 
      

2629 10.04.2015 Проект Закону про мораторій на 
будівництво об'єктів на окремих 
земельних ділянках в м. Києві 

01.07.2015 №17 (п.6) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

17.06.2015 №16 (п.4) перенести розгляд 
      

1890 30.01.2015 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
додаткового джерела фінансування 
створення житлового фонду 
соціального призначення) 

01.07.2015 №17 (п.5) прийняти у першому 
читанні за основу 

20.05.2015 №14 (п.3) перенести розгляд 
08.04.2015 №11 (п.3) перенести розгляд 

      
2891 19.05.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" щодо 
індивідуального опалення та 
водопостачання 

01.07.2015 №17 (п.4) перенести розгляд 

      
2074а 15.06.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" щодо належного 

01.07.2015 №17 (п.3) прийняти у другому 
читанні та в цілому 

17.06.2015 №16 (п.2) прийняти у першому 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56171
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55890
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54704
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52850
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55204
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54842
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54767
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53757
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55204
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55576
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соціально-економічного захисту 
учасників антитерористичної операції 
та членів їх сімей (про справедливе 
призначення та надання субсидій) 

читанні за основу 

      
2029а 04.06.2015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України у сфері 
комунальних послуг 

01.07.2015 №17 (п.2) прийняти у другому 
читанні та в цілому 

17.06.2015 №16 (п.7) прийняти в першому 
читанні за основу 

      
1735-д 03.06.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
забезпечення умов розвитку 
містобудівної діяльності та міського 
господарства 

03.06.2015 №15 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
1714 13.01.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" (щодо 
удосконалення механізму надання 
послуг з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій) 

03.06.2015 №15 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
2361 11.03.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 

20.05.2015 №14 (п.5) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
2446 20.03.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
пайової участі замовника у розвитку 
інфраструктури населеного пункту) 

20.05.2015 №14 (п.4) перенести розгляд 

      
2676-1 22.04.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" (щодо 
спрощення порядку надання субсидій 
для непрацездатних громадян) 

20.05.2015 №14 (п.2) відхилити 

      
2670 20.04.2015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 
удосконалення законодавства у 
сфері теплопостачання та сфері 
житлово-комунальних послуг 

14.05.2015 №13 (п.1) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
1565 22.12.2014 Проект Закону про особливості 

здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку 

15.04.2015 №12 (п.2) прийняти у другому 
читанні та в цілому 

08.04.2015 №11 (п.1) доопрацювати 
законопроект 

24.12.2014 №3 (п.4) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
1186 02.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" (щодо 
додаткового джерела фінансування 
робіт із добудови об'єктів 
незавершеного будівництва) 

08.04.2015 №11 (п.4) перенести розгляд 

      
1546 22.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
щодо децентралізації повноважень у 
сфері архітектурно-будівельного 
контролю та удосконалення 
містобудівного законодавства 

06.04.2015 №10 (п.1) прийняти у другому 
читанні та в цілому 

24.12.2014 №3 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
2262 28.02.2015 Проект Закону про внесення змін до 05.03.2015 №8 (п.1) прийняти у першому 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55481
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55443
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53386
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54364
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54508
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54887
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54829
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53058
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52624
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53037
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54222
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деяких законів України (у сферах 
теплопостачання та житлово-
комунальних послуг) 

читанні за основу 

      
1735 14.01.2015 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
забезпечення умов розвитку 
містобудівної діяльності та міського 
господарства 

23.02.2015 №7 (п.4) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
1322 09.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 

статті 8 Житлового кодексу 
Української РСР (щодо визначення 
порядку переведення жилих будинків 
і приміщень у нежилі) 

11.02.2015 №6 (п.4) відхилити 

      
1284 08.12.2014 Проект Закону про доповнення статті 

16 Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" щодо порядку 
припинення надання (відключення) 
житлово-комунальних послуг 

11.02.2015 №6 (п.2) відхилити 

      
1640 26.12.2014 Проект Закону про Єдину державну 

систему моніторингу виробництва, 
постачання, транспортування, 
споживання та оплати за паливно-
енергетичні ресурси і комунальні 
послуги 

11.02.2015 №6 (п.1) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
1348 10.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 

Житлового кодексу Української РСР 
(щодо заборони виключення жилих 
приміщень з числа службових) 

04.02.2015 №5 (п.5) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
1621 24.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 
(щодо надання комунальних послуг) 

04.02.2015 №5 (п.3) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
1016 27.11.2014 Проект Закону про невідкладні 

заходи щодо захисту прав громадян в 
умовах різкого підвищення цін і 
тарифів на житлово-комунальні 
послуги 

04.02.2015 №5 (п.2) повернути суб’єктам 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

24.12.2014 №3 (п.11) перенести розгляд 
      

1062 27.11.2014 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення захищеності прав 
споживачів та врегулювання 
функціонування житлово-комунальної 
сфери 

04.02.2015 №5 (п.1) повернути суб’єкту 
права законодавчої 
ініціативи на 
доопрацювання 

      
1396 11.12.2014 Проект Закону про внесення зміни до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
відтермінування набрання чинності 
окремих положень 

24.12.2014 №3 (п.14) зняти з розгляду 

      
1084 28.11.2014 Проект Закону про внесення змін до 

Прикінцевих положень Закону 
України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
відтермінування заборони на 
відведення земельних ділянок 

24.12.2014 №3 (п.13) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
1059 27.11.2014 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" щодо 
прийняття в експлуатацію об'єктів 
будівництва, збудованих без дозволу 

24.12.2014 №3 (п.12) прийняти у першому 
читанні за основу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53556
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52786
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52749
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53192
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52814
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53137
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52425
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52475
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52865
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52503
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52472
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на виконання будівельних робіт 
      

1505-1 19.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 
пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про 
забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків" (щодо 
продовження строку мораторію на 
відчуження гуртожитків) 

24.12.2014 №3 (п.10) прийняти у першому 
читанні за основу 

      
1505 18.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 

пункту 3 розділу VIII Закону України 
"Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців 
гуртожитків" (щодо продовження 
строку мораторію на відчуження 
гуртожитків) 

24.12.2014 №3 (п.9) відхилити 

      
0907 27.11.2014 Проект Закону про внесення зміни до 

статті 40 Закону України "Про 
регулювання містобудівної 
діяльності" (щодо реалізації 
національного проекту "Технополіс") 

24.12.2014 №3 (п.8) зняти з розгляду 

      
1581 22.12.2014 Проект Закону про житлово-

комунальні послуги 
24.12.2014 №3 (п.6) на доопрацювання в 

Комітет для 
підготовки на 
повторне перше 
читання 

      
0961 27.11.2014 Пропозиції Президента до Закону 

"Про внесення змін до Закону України 
"Про об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку" щодо 
недопущення порушення прав 
власників квартир та нежилих 
приміщень" 

24.12.2014 №3 (п.7) підтримати 
пропозицію 
Президента про 
відхилення проекту 

10.12.2014 №2 (п.3) відкласти розгляд 

      
1566 22.12.2014 Проект Закону про енергетичну 

ефективність будівель 
24.12.2014 №3 (п.5) на доопрацювання в 

Комітет для 
підготовки на 
повторне перше 
читання 

      
1538 22.12.2014 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 
удосконалення розрахунків за 
енергоносії, а також для погашення 
позик, отриманих від міжнародних 
фінансових організацій 

24.12.2014 №3 (п.2) відхилити 

      
0962 27.11.2014 Пропозиції Президента до Закону 

"Про мораторій на примусову 
реалізацію житла, нарахування та 
стягнення пені та інших штрафних 
санкцій за житлово-комунальні 
послуги громадянам, які проживають 
на територіях проведення 
антитерористичної операції" 

10.12.2014 №2 (п.2) прийняти Закон в 
цілому із 
пропозиціями 
Президента України 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53003
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52985
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52374
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53075
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52414
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53030
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52415

