
  Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК  

законопроектів для їх включення до проекту порядку денного  

дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання  

(вересень 2018 року – січень 2019 року)  
 

№ 

п/п 

Реєстра

ційний 

номер 

Назва законопроекту Відповідальні за 

підготовку члени 

Комітету 

Відповідальні за 

підготовку 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

Примітка 

1.  1621 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо надання комунальних послуг) від 

24.12.2014 

Бабак А.В. Бєльдєй М.В. Подання 

комітету за 

основу 

2.  1735-д Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" щодо 

забезпечення умов розвитку 

містобудівної діяльності та міського 

господарства від 03.06.2015 

Сабашук П.П. Казімірова І.І. Подання 

комітету за 

основу 

 

В разі 

прийняття 

реєстр. № 

6403 як 

закону 

законопроект 

втрачає 

актуальність 

 



 2 

3.  1890 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" (щодо 

додаткового джерела фінансування 

створення житлового фонду соціального 

призначення) від 22.01.2015 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В. Подання 

комітету за 

основу 

4.  2094а Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" щодо заміни 

форми документації від 17.06.2015 

Сабашук П.П. Казімірова І.І.  

5.  2166а 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) від 

25.06.2015 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. Подання 

комітету за 

основу 

6.  2187а   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) від 

30.06.2015 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. Подання 

комітету за 

основу 

7.  2225а Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

збереження об'єктів культурної 

Сабашук П.П. Казімірова І.І. Подання 

комітету за 

основу 
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спадщини від 02.07.2015 

8.  2262а 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 від 

03.07.2015 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І., 

Коваленко В.Л. 

Подання 

комітету за 

основу 

9.  2329 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" (щодо 

відтермінування поширення заборони на 

відведення земельних ділянок у 

власність без відповідної документації 

окрім випадків будівництва нових 

об'єктів та визначення термінів) від 

05.03.2015 

Сабашук П.П. Казімірова І.І. В разі 

прийняття 

реєстр. № 

6403 як 

закону 

законопроект 

втрачає 

актуальність 

10.  2342 Проект Закону про встановлення 

мораторію на підвищення цін і тарифів 

на житлово-комунальні послуги від 

06.12.2016, доопрацьований 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л.  

11.  2347 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 від 06.12.2016 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л.  

12.  2395а Проект Закону про внесення змін до 

статті 22 Закону України "Про 

Сабашук П.П. Казімірова І.І. Подання 

комітету за 
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регулювання містобудівної діяльності" 

щодо забезпечення загальнодоступності 

даних містобудівного кадастру від 

20.01.2017, доопрацьований 

основу і в 

цілому як 

закон 

13.  2416а Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" що 

унеможливлює будівництво без проекту 

будівництва на основі будівельного 

паспорту господарських будівель, 

споруд і гаражів від 20.07.2015 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В. Подання 

комітету за 

основу 

14.  2446 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" (щодо пайової 

участі замовника у розвитку 

інфраструктури населеного пункту) від 

20.03.2015 

Сабашук П.П., 

Марченко О.О. 

Михайленко Г.В. В разі 

прийняття 

реєстр. № 

5076 як 

закону 

законопроект 

втрачає 

актуальність 

15.  2478а Проект Закону про розміщення малих 

архітектурних форм (МАФів) для 

здійснення підприємницької діяльності, 

доопрацьований від 13.06.2017 

Сабашук П.П. Коваленко В.М.  

16.  2478а-1 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" щодо 

розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької 

діяльності від 21.08.2015 

Сабашук П.П. Коваленко В.М. Подання 

комітету за 

основу 
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17.  2584 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 від 07.04.2015 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. Подання 

комітету за 

основу 

18.  2994 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо недопущення безпідставного 

видалення зелених насаджень від 

03.06.2015 

Сабашук П.П. Казімірова І.І. Подання 

комітету за 

основу 

19.  3126 Проект Закону про захист соціально 

незахищених верств населення від 

підвищення цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги від 17.09.2015 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л.  

20.  3126-1 Проект Закону про тимчасові заходи 

щодо соціального захисту найбільш 

вразливих верств населення в умовах 

різкого підвищення цін і тарифів на 

житлово-комунальні послуги від 

17.09.2015 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л.  

21.  3273 Проект Закону про внесення змін до 

Житлового кодексу Української РСР 

щодо зміни умов прийому громадян до 

членів житлово-будівельних 

кооперативу від 08.10.2015 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. Подання 

комітету за 

основу 

22.  3594 Проект Закону про прибуткові та 

муніципальні будинки від 08.12.2015 

Бабак А.В., 

Шинькович А.В. 

Старовойтов С.І., 

Бєльдєй М.В. 

Подання 

комітету за 

основу 
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23.  4189 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) від 10.03.2016 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. 
 

Подання 

комітету за 

основу і в 

цілому як 

закон 

24.  4243 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" щодо пайової 

участі від 16.03.2016 

Сабашук П.П. Казімірова І.І.  

25.  4264 Проект Постанови про першочергове 

забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб (переселенців з 

Донецької, Луганської областей та 

Автономної Республіки Крим) від 

18.03.2016 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. 
 

Подання 

комітету за 

основу і в 

цілому як 

закон 

26.  4282 Проект Закону про внесення змін до 

статті 40 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" 

(щодо забезпечення житлових прав 

громадян) від 21.03.2016 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В. 

 

 

27.  4282-1 Проект Закону про внесення змін до 

статті 40 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" 

(щодо безоплатної передачі до 

комунальної власності відповідного 

населеного пункту частини житлових 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В.  



 7 

приміщень у спорудженому будинку) 

від 22.03.2016 

28.  4363 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку (щодо способу передачі 

технічної документації на 

багатоквартирний будинок) від 

01.04.2016 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. 
 

Подання на 

повторне 

перше 

читання в 

комітет 

29.  4390 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" (щодо 

розширення видів містобудівної 

документації на місцевому рівні) від 

12.04.2016 

Сабашук П.П. Казімірова І.І. Подання на 

повторне 

перше 

читання в 

комітет 

 

В разі 

прийняття 

реєстр. № 

6403 як 

закону 

законопроект 

втрачає 

актуальність 

30.  4527 Проект Закону про встановлення 

мораторію на примусове стягнення 

заборгованості за житлово-комунальні 

послуги та нарахування пені від 

25.04.2016 

 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л.  
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31.  4528 Проект Закону про забезпечення 

збалансування інтересів споживачів 

житлово-комунальних послуг при 

здійсненні державного регулювання у 

сфері комунальних послуг від 25.04.2016 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л.  

32.  4743 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

особливостей здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку 

від 01.06.2016 

Бабак А.В. Старовойтов С.І. Подання на 

повторне 

перше 

читання в 

комітет 

33.  4792 Проект Постанови про надання 

належних пільг та житлових субсидій 

населенню України на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу від 07.06.2016 

Бабак А.В. Бєльдєй М.В.  Подання 

комітету за 

основу і в 

цілому 

34.  4844 Проект Закону про Єдину державну 

систему моніторингу виробництва, 

постачання, транспортування, 

споживання та оплати за паливно-

енергетичні ресурси і комунальні 

послуги від 17.06.2016 

Бабак А.В. Бєльдєй М.В.  Подання 

комітету за 

основу 

35.  5076 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) від 06.09.2016 

Сабашук П.П. Казімірова І.І. Подання 

комітету за 

основу 
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36.  5146 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо моніторингу відповідності 

соціальних нормативів користування 

житлово-комунальними послугами 

реальним обсягам користування) від 

20.09.2016 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л.  

37.  5250 Проект Закону про мораторій на 

примусову реалізацію житла, 

нарахування та стягнення пені та інших 

штрафних санкцій за несплату житлово-

комунальних послуг від 07.10.2016 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л. Подання 

комітету за 

основу 

38.  5250-1 Проект Закону про встановлення 

мораторію на виселення, стягнення 

житла, нарахування та стягнення пені та 

інших штрафних санкцій за несплату 

житлово-комунальних послуг від 

25.10.2016 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л. Подання 

комітету на 

відхилення 

39.  5253 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо поширення повноважень органів 

місцевого самоврядування 

територіальних громад на всю 

територію відповідної сільської, 

селищної, міської територіальної 

громади від 07.10.2016 

Сабашук П.П. Казімірова І.І. В разі 

прийняття 

реєстр. № 

6403 як 

закону 

законопроект 

втрачає 

актуальність 

40.  5407 Проект Постанови про створення 

депутатської робочої групи з питань 

розслідування обставин формування 

Бабак А.В. Бєльдєй М.В.  
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платіжних квитанцій на оплату послуг з 

центрального опалення і водопостачання 

із завищеними сумами від 16.11.2016 

41.  5473 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо використання квартир в 

багатоквартирних житлових будинках 

від 30.11.2016 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. 

 

В разі 

прийняття 

реєстр. № 

6424 як 

Закону 

законопроект 

втрачає 

актуальність 

42.  5525 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про питну воду та 

питне водопостачання» щодо 

вдосконалення розрахунків за 

електричну енергію від 12.12.2016 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л.  

43.  5718 Проект Закону про внесення змін до 

Прикінцевих положень Закону України 

"Про регулювання містобудівної 

діяльності" від 26.01.2017 

Сабашук П.П. Казімірова І.І.  

44.  6033 Проект Закону про захист прав 

інвесторів житлового будівництва та 

врегулювання зобов'язань відносно 

довгобудів від 06.02.2017 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В.  

45.  6034 Проект Постанови про Звернення 

Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України з вимогою щодо 

внесення змін до Постанови № 409 від 

06 серпня 2014 року якою 

Бабак А.В. Кічковська М.П.  
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необґрунтовано знижено соціальні 

нормативи користування житлово-

комунальними послугами, на оплату 

яких держава встановлює субсидії від 

06.02.2017 

46.  6081 Проект Закону про внесення зміни до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" щодо 

покращення інвестиційних можливостей 

у сфері виробництва електричної енергії 

з альтернативних джерел від 13.02.2017, 

ІІ читання 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В. Вручено 

таблицю 

правок-ІІ 

47.  6097 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" (щодо 

часткового відновлення процесів 

передачі (надання) у власність та 

користування земельних ділянок для 

містобудівних потреб) від 20.02.2017 

Сабашук П.П. Казімірова І.І. В разі 

прийняття 

реєстр. № 

6403 як 

закону 

законопроект 

втрачає 

актуальність 

48.  6403 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" від 21.04.2017, 

ІІ читання 

Андрієвський Д.Й. Казімірова І.І. Готується для 

розгляду у ІІ 

читанні 

49.  6424-д Проект Закону про внесення змін до 

Житлового кодексу Української РСР та 

інших законодавчих актів України щодо 

забезпечення прав власників 

(користувачів) приміщень жилого 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. 

 

Подання 

комітету за 

основу  
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будинку від 04.07.2018 

50.  6461 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про тимчасові заходи 

на період проведення антитерористичної 

операції" (щодо мораторію на сплату 

комунальних послуг внутрішньо 

переміщеними особами на їх нерухоме 

майно, яке знаходиться в населених 

пунктах, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої 

повноваження) від 17.05.2017 

Бабак А.В. Кічковська М.П.  

51.  6472 Проект Закону про надання житлової 

допомоги громадянам України, житло 

яких було зруйноване (знищене) або 

пошкоджене внаслідок збройної агресії 

держави-агресора від 18.05.2017 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. Подання 

комітету за 

основу 

52.  6577 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про будівельні норми" 

(щодо уточнення деяких положень) від 

12.06.2017 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В. Подання 

комітету за 

основу 

53.  6724 Проект Закону про внесення змін до 

статті 40 Житлового кодексу 

Української РСР від 14.07.2017 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. Подання 

комітету за 

основу і в 

цілому як 

закон 

54.  7083 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих 

Бабак А.В. Бєльдєй М.В. Подання 

комітету за 

основу 
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організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і 

водовідведення за спожиті енергоносії 
від 06.09.2017 

55.  7084 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо об'єктів незавершеного 

будівництва та майбутніх об'єктів 

нерухомості від 06.09.2017 

Андрієвський Д.Й. Казімірова І.І. Подання 

комітету на 

доопрацю-

вання в 

Комітет 

56.  7085 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у 

сфері містобудування від 06.09.2017, ІІ 

читання 

Сабашук П.П. Казімірова І.І.  

57.  7136 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про відповідальність за 

правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності" щодо штрафних санкцій за 

триваюче правопорушення від 

22.09.2017 

Сабашук П.П. Казімірова І.І.  

58.  7151 Проект Закону про основні вимоги до 

споруд, а також умови розміщення на 

ринку будівельних виробів від 

02.10.2017 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В. Подання 

комітету за 

основу 

59.  7266 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" (щодо 

припинення або тимчасового зупинення 

повноважень органів державного 

архітектурно-будівельного контролю) 

Сабашук П.П. Казімірова І.І.  
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від 07.11.2017 

60.  7266-1 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" (щодо 

передачі, припинення або тимчасового 

зупинення повноважень органів 

державного архітектурно-будівельного 

контролю) від 20.11.2017 

Сабашук П.П. Казімірова І.І.  

61.  7295 Проект Закону про проведення 

експерименту з переселення на постійне 

місце проживання внутрішньо 

переміщених осіб, які є власниками 

житла на непідконтрольних територіях 

Донбасу від 16.11.2017 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І.  

62.  7304 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про житловий фонд 

соціального призначення" від 

17.11.2017, ІІ читання 

Шинькович А.В. Старовойтов С.І. Вручено 

таблицю 

правок-ІІ 

63.  7370 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) 
від 07.12.2017 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В. Подання 

комітету за 

основу 

64.  7405 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" (щодо 

врегулювання питання надання 

Сабашук П.П. Коваленко В.М.  
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документів на земельну ділянку) від 

15.12.2017 

65.  8015 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо інвестиційної привабливості 

будівництва об'єктів відновлювальної 

енергетики) від 08.02.2018, ІІ читання 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В.  

66.  8149 Проект Закону про внесення зміни до 

статті 9 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" 

від 16.03.2018 

Сабашук П.П. Михайленко Г.В. Подання 

комітету за 

основу  

67.  8248 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення сфери поховання 

від 05.04.2018 

Кодола О.М. Коваленко В.Л.  

68.  8431 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про житлово-

комунальні послуги" щодо права на 

відмову від послуги постачання теплової 

енергії від 05.06.2018 

Бабак А.В. Бєльдєй М.В.  

69.  8481 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про житлово-

комунальні послуги" щодо 

відтермінування застосування штрафних 

санкцій до споживачів від 14.06.2018 

Бабак А.В. Бєльдєй М.В.  

70.  8509 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про приватизацію 

державного житлового фонду" щодо 

порядку відчуження суб'єктами 

Шинькович А.В. Коваленко В.Л.  
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господарювання державного сектору 

економіки житла своїм працівникам від 

21.06.2018 

71.  8537 Проект Закону про внесення змін до 

статті 40 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" 

від 27.06.2018 

Сабашук П.П. Казімірова І.І.  

72.  8552 Проект Закону про внесення змін до 

прикінцевих положень Закону України 

"Про забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитків" щодо 

передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад від 04.07.2018 

Шинькович А.В. Коваленко В.Л.  

73.  8567 Проект Постанови про Звернення 

Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України з вимогою щодо 

вжиття невідкладних заходів із 

зниження цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги та посилення 

соціального захисту громадян від 

05.07.2018 

Бабак А.В. Прітчіна С.Л.  

74.  8627 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо удосконалення приватизації 

житлового фонду) від 18.07.2018 

Шинькович А.В. Коваленко В.Л., 

Коваленко В.М. 

 

 

 

 

Перший заступник Голови Комітету                                                    Д.Й. Андрієвський 
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Додаток 2 

ПЕРЕЛІК  

законопроектів, які  пропонується не включати до проекту порядку денного  

дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання  

(вересень 2018 року – січень 2019 року)  
 

 

 

№ 

п/п 

Реєстра

ційний 

номер 

Назва законопроекту Відповідальні за 

підготовку 

члени Комітету 

Відповідальні за 

підготовку 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

Примітка 

1.  6465 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про особливості 

здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку" щодо 

вдосконалення механізму реалізації прав 

мешканців багатоквартирних будинків 

від 18.05.2017 
 

Бабак А.В. Старовойтов С.І. Подання 

комітету про 

відхилення 

2.  8428 Проект Закону про внесення змін до 

Розділу VI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про 

житлово-комунальні послуги"  від 

05.06.2018 

Бабак А.В. Бєльдєй М.В. Втратив 

актуальність з 

прийняттям 

Закону  

№ 2454-VIII  

від 07.06.2018 
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3.  8429 Проект Закону про внесення змін до 

Розділу IV "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про 

комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання"  від 05.06.2018 

Бабак А.В., 

Сташук В.Ф. 

Бєльдєй М.В. Втратив 

актуальність з 

прийняттям 

Закону  

№ 2454-VIII  

від 07.06.2018 

 


