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ОБ’ЄДНАТИ ЗУСИЛЛЯ ТА ДОСВІД 
ПІДПРИЄМСТВ ЗАРАДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ  ТА 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

1

Шановні колеги!

Будівельна справа є однією з най-
важливіших не тільки в економіці 
держави, а й у житті кожної людини. 
Відіграючи істотну роль у зміцненні 
матеріально - технічної бази країни, 
будівельний комплекс вирішує важ-
ливе соціальне завдання. 

При цьому треба відзначити, що 
будівництво – дуже чутливий показ-
ник стану економічного життя дер-
жави. Впевнений, що і сьогодні – у 
час надзвичайно складних випроб-
увань для нас усіх, - будівництво є 
і буде дуже важливим регулятором 
розвитку української економіки.

Об’єднати зусилля, прагнення та 
досвід підприємств заради стабілі-
зації  та сталого розвитку будівель-
ної галузі країни – головне покли-
кання діяльності Будівельної палати 
України, наше професійне завдання 
та призначення. Галузь і суспіль-
ство  чекають від нас законотворчих 
та фахових ініціатив, здатних забез-
печити стабільне зростання могут-
ності та заможності держави.

Вдячний всім членам Будівель-
ної палати України, які приймають, 
сприймають і усвідомлюють всю 
повноту власної відповідальності за 
досягнення визначеної мети. 

Двері Палати завжди відчинені 
перед установами, організаціями, 
та підприємцями будівельної сфе-
ри, які відповідають статутним кри-
теріям Будівельної палати України, 
згодні та здатні разом вибудовува-
ти нове майбутнє будівельної галузі 
України. 

Будьмо усі разом мудрими, закла-
даймо міцний цементуючий розчин 
в економічні підвалини розбудови 
нашої держави!
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ БЕРЕ УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ 
ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА ДОСТУПНОГО ЖИТЛА
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Будівельна пала-
та України увійшла до 
складу Робочої групи 
Комітету з питань бу-
дівництва, містобуду-
вання і житлово-кому-
нального господарства 
Верховної Ради України 
з розробки Державної 
програми будівництва 
доступного житла. 

Дуже важливо, що при 
розробці цього докумен-
та будуть враховуватися 
пропозиції Комітета з пи-
тань розвитку проектів 
низько бюджетного жит-
ла для переселенців та 
учасників АТО, який ство-

рений на базі Будівель-
ної палати України. 

Голова Комітету 
Станіслав Михайлович 
Мартинюк зазначає, що 
проблема житла - одна 
з найгостріших соціаль-
них проблем в Україні. 
До того ж вона загостри-
лася ще й ситуацією на 
сході країни. За даними 
управління Верховного 
комісара ООН у справах 
біженців в даний момент 
в Україні зареєстровано 
більше 1 млн. внутріш-
ньо переміщених осіб. 

- Сьогодні в Комітеті 
створена Робоча група, 

яка приступила до роз-
робки Програми будівни-
цтва доступного житла. 
В ході цієї роботи буде 
враховуватися пропози-
ції будівельних компаній, 
що входять до складу Бу-
дівельної палати Украї-
ни, які вже мають досвід 
реалізації подібних Про-
грам, - каже Станіслав 
Михайлович Мартинюк. 

За словами Голови 
Комітету з питань розвит-
ку проектів низько бюд-
жетного житла для пе-
реселенців та учасників 
АТО, Програма повинна 
визначити основні на-
прямки житлової політи-
ки в Україні, а основною 
метою цього докумен-
та стане - створення 
механізму забезпечен-
ня якісним і доступним 
житлом різних категорій 
громадян України, в 
тому числі і громадян, 
які були змушені зали-
шити місце свого по-
стійного проживання та 
громадян, які перебува-
ють у черзі на поліпшен-
ня житлових умов.
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ВИСТАВКА «INTERBUILDEXPO 2015» - НАЙКРАЩА 
МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ЧЛЕНІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

ТРИМАТИ РУКУ НА ПУЛЬСІ БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ!
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ДОШКА ПОШАНИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
КОНЦЕРН «ПОДІЛЛЯ» – 

ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ВІННИЧЧИНИ

Лідером будівництва на 
Вінничини є концерн «Поділ-
ля», яким керує Гіренко Тимо-
фій Миколайович, генеральний 
директор концерну «Поділля» 
, заслужений будівельник Украї-
ни, віце-президент Будівельної 
палати України, дійсний член 
Академії будівництва України.

.У портфоліо компанії по-
над 60 реалізованих проектів 
площею 465 тис.кв.м, серед 
яких житлові, адміністративні 
та комерційні проекти у Вінниці 
та області. Багаторічний про-
фесійний досвід дозволяє Кон-
церну «Поділля» надавати по-
слуги з проектування, а також 
здійснювати будівництво об’єк-
тів різної складності та подаль-
шу їх експлуатацію. Провідна 
будівельна компанія Віннич-
чини співпрацює з кращими 
будівельними підприємства-
ми, фінансовими установами, 
архітекторами, консультантами 
з нерухомості та брокерами. 
Сьогодні Концерн «Поділля» 
активно займається зведен-
ням мікрорайонів «Поділля», 
«Академічний», багато-
функціональних комплексів 
та торговельних центрів. 

Початок майбутній справі 

було покладено в 1986 році, 
коли була створена компанія 
«БМУ-3». Наступним етапом 
стало освоєння найсучасні-
ших технологій будівництва 
високого ступеня складності, 
в тому числі і житлових ма-
сивів та громадських споруд.

Заздалегідь запроектовані 
магістральні мережі та доро-
ги, які не тільки забезпечать 
потреби мешканців нових жит-
лових будинків, але й покра-
щать експлуатацію існуючих.

Так, у 2003 році у Вінниці 
було розпочато будівництво 
житлового району «Поділля», 
проектом забудови якого пе-
редбачено будівництво 4592 
квартир, розрахованих на за-
селення 15 тис. мешканців. 
Для задоволення соціальних 
потреб населення передбаче-
но будівництво 2 дитячих сад-
ків та загальноосвітньої школи.

З часом, розвиваючись, 
набуваючи досвіду в зведен-
ні об’єктів різної складності, 
освоюючи новітні будівель-
ні технології та залучаючи 
кваліфікованих і досвідчених 
фахівців, було сформовано 
окрему потужну структуру.

Так, в січні 2005 року з 

метою створення замкнено-
го циклу виробництва було 
створено Концерн «Поділля», 
до якого увійшли будівель-
ні організації та підприємства 
будівельної індустрії м. Він-
ниці та Вінницької області.

Головною метою Концерну 
є централізоване використан-
ня коштів підприємств – членів 
Концерну на розвиток будівни-
цтва, вирішення соціальних пи-
тань працівників підприємств.

Ринок наполегливо ви-
магав розширення спектру 
послуг, що надаються. Від-
так Концерн «Поділля» по-
чав здійснювати архітектур-
но-будівельне проектування 
і повністю взяв на себе вико-
нання функцій генерального 
проектувальника та підрядника. 

Зросли обсяги робіт. І хоча 
найбільшим та основним під-
приємством структури зали-
шається будівельно-монтажне 
управління №3, з’явилися нові 
компанії. ТОВ «ВінІнвестБуд», 
яке взяло на себе виконання 
функції реалізації житла, ТОВ 
«Поділлязалізобетон», що за-
безпечує будівельників Кон-
церну бетонними виробами. 
Столярне виробництво Кон-
церну має в арсеналі повний 
спектр виробів із деревини, 
а також «Поділлятрансбуд-
сервіс», що надає послуги із 
перевезення вантажів та ін.

Сьогодні підприємства Кон-
церну «Поділля» повною мірою 
виконують функції Генерального 
підрядника, здійснюють веден-
ня всього будівництва, контро-
люють терміни та якість вико-
нання будівельно-монтажних 
робіт, розробляють графіки бу-
дівництва, забезпечують поста-
чання всіх необхідних будівель-
них матеріалів і обладнання.
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Накопичено значний досвід 
зведення об’єктів будь-якого 
ступеня складності: адміністра-
тивних і житлових будівель, 
навчальних закладів, закладів 
охорони здоров’я, об’єктів 
промислового будівництва і 
комунального господарства, 
котеджних селищ і окремих 
будівель малоповерхового бу-
дівництва, торговельно-розва-

жальних комплексів, спортив-
них та дитячих майданчиків. 
Постійне вдосконалення спо-
собів ведення робіт, пошук 
нових рішень у будівництві 
дозволяють найбільш повно за-
довольняти вимоги замовників.

До 2020 року планується 
завершити будівництво жит-
лового району «Поділля». 
Будується новий мікрорай-
он «Академічний». Зводяться 
об’єкти і в інших місцях Вінниці.

Довідка Будівельної палати 
України: 

Гіренко Тимофій Миколайович,  
народився у селі Супрунівка 
Немирівського району на Він-
ниччині. Закінчив Немирівсь-
кий будівельний технікум. 
Працював на посаді інженера 
виробничо-технічного відділу, 
головним інженером ПМК-272. 
Водночас навчався у Київсь-
кому інженерно-будівельному 
інституті, здобув фах інжене-
ра-будівельника. Працював го-

ловним інженером КП «БМУ-
6». У січні 1990 року Тимофія 
Гіренка призначено начальни-
ком «БМУ-3». 

Завдяки особистому вне-
ску у благоустрій та розви-
ток Вінниці він нагороджений 
орденами «За заслуги»  всіх 
ступенів, є переможцем місь-
кого конкурсу «Людина року-
2000» у номінації «Будівни-
цтво», «Людина року-2001» 
у номінації «Найвища подія 
року». У 2001 році йому вру-
чено диплом альманаху «Зо-
лота книга української еліти» 
і нагороджено пам’ятною ме-
даллю «За заслуги у розбудові 
економіки та вагомий внесок 
у створення гідного міжна-
родного іміджу України». На-
городжений іменним годин-
ником Президента України. 
У 2002 році за активну бла-
годійну діяльність він отри-
мав орден Святого Миколи 
Чудотворця третього ступеня. 
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ: ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ 
САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ - ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА КОЖНОГО ЇЇ ЧЛЕНА ПЕРЕД СПОЖИВАЧАМИ
Будівельна палата Украї-

ни взяла участь у засіданні 
Ради з питань дерегуляції 
економіки та саморегулю-
вання при Торгово-промис-
ловій палаті України, на яко-
му було розглянуто Проект 
Закону України «Про са-
морегулювні організації». 

У цьому законопроек-
ті визначена мета саморе-
гулювальних організацій, яка 
полягає у підвищенні ефек-
тивності регулювання певної 
господарської та професійної 
діяльності, підвищення якості 
товарів, робіт, послуг, забез-
печення ефективної взає-
модії між суб’єктами, які здій-
снюють певну господарську 
і професійну діяльність, та 
органами державної влади.

Крім цього, визначені ос-
новні завдання саморегулів-
них організацій, які поляга-
ють в організації взаємодії 
між суб’єктами, забезпечен-
ні економічної конкуренції у 
певній сфері господарської 
та професійної діяльності, 

відкритості та доступності 
інформації про товари, робо-
ти, послуги та умови їх про-
дажу, виконання, надання, 
а також представництво ін-
тересів членів саморегулю-
вальної організації перед ор-
ганами державної влади та 
місцевого самоврядування

У своєму виступі вико-
навчий секретар Будівель-
ної палати України Руслан  
Ковтун наголосив , що ос-
новне завдання саморе-

гулівних організацій - це від-
повідальність за кожного її 
члена перед споживачами. 
Ця пропозиція була одно-
голосно підтримана всіма 
учасниками засідання Ради 
з питань дерегуляції еко-
номіки та саморегулювання. 

Він також зазначив, що 
Будівельна палата України 
враховуючи це,  приступи-
ла до розробки професійно-
го реєстру забудовників, в 
якому буде відображена вся 
інформація про будівельні 
компанії. Даний реєстр до-
зволить споживачам , ще на 
етапі прийняття рішення про 
співпрацю, визначити надій-
ність будівельної компанії. 

Нагадаємо, що Будівель-
на палата України має ве-
ликий досвід та потенціал. 
В професійне об’єднання 
будівельників, входять ком-
панії, які складають еліту 
будівельної галузі України 
і які здатні ефективно вирі-
шувати питання будівель-
ного комплексу України. 
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ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ 
ЗА СІЧЕНЬ 2015 РОКУ1

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

За даними Державної служби 
статистики України , у  січні 2015 р. 
підприємствами України виконано бу-
дівельних робіт на суму  2,1 млрд.грн. Ін-
декс будівельної продукції у січні 2015 р. 
порівняно з січнем 2014 р. становив 63,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне 
переозброєння склали 85,2% від загального об-
сягу виконаних будівельних робіт, капітальний 
і поточний ремонти – 6,8% та 8,0% відповідно.

1Без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та ча-
стини зони проведення антитерористичної операції. 

ОБСЯГИ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ІНДЕКСИ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА РЕГІОНАМИ
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МІНРЕГІОН ДАВ СТАРТ ВАЖЛИВИМ ПРОЕКТАМ 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

З виступу Віце-прем’єр-
міністра України - Міністра 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
України Геннадія Зубка під 
час публічного звіту Уря-
ду про 100 днів діяльності.

- Звіти Уряду про 100 днів 
роботи - дещо застаріла ра-
дянська практика. Вважаю, 

що Уряд має звітувати з пер-
шого дня. Наше Міністерство 
має багато результатів за цей 
період, і я готовий розказати 
про них, - сказав Віце-прем’єр-
міністр України - Міністр ре-
гіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства України Геннадій 
Зубко під час публічного звіту 
Уряду про 100 днів діяльності.

Будівництво - дуже склад-
ний, але важливий напрямок. 
- Ми повинні сьогодні повер-
нути людям довіру до того, 
що вони мають можливість 
отримати доступне, енер-
гоефективне і якісне житло, 
- зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, розро-
бляється кілька інструментів 
для спрощення ведення біз-

несу у будівельній галузі, пе-
редача повноважень ДАБК на 
місця. «Це те, що дозволить 
захистити майнові права ін-
весторів, які сьогодні вклада-
ють у житло», - переконаний 
Віце-прем’єр-міністр України.

- Це ті реформи, які сьогод-
ні повинні відновити українсь-
ку економіку. Жодна країна 
світу не виходила з економіч-
ної кризи без будівництва. 
Будівельна галузь разом із 
фінансовою децентраліза-
цією, земельними ресурсами  
місцевого самоврядування 
і залученням «довгих гро-
шей» на будівництво повинна 
стати лакмусовим папірцем 
децентралізації в Україні» - 
наголосив Геннадій Зубко.

Джерело: Мінрегіон
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ЗВІТ МІНРЕГІОНУ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Інформація Мінрегіона про про-
ведену роботу (починаючи з грудня 
2014 року), зокрема щодо виконання 
Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України, досягнуті результати з питань, 
що належать до компетенції Міністер-
ства, існуючі проблеми та шляхи їх 
вирішення

у сфері будівництва, архітек-
тури та містобудування:

Основні результати:
- розроблено законопроект щодо 

децентралізації повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного контролю 
та подальшого спрощення дозвільних 
і погоджувальних процедур у будівни-
цтві.

Розроблено проект Закону Украї-
ни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо де-
централізації повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного контролю 
та удосконалення містобудівного за-
конодавства» (реєстр. № 1546 від 
22.12.2014), який 13.01.2015 прийнято 
у першому читанні.

- спрощено механізм переоблад-

нання та перепланування жилих примі-
щень.

Прийнято Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо спрощення умов ве-
дення бізнесу (дерегуляція)» (реєстр. 
№ 1580 від 22.12.2014), який містить 
положення щодо спрощення процеду-
ри переобладнання та перепланування 
жилих приміщень.

- удосконалено здійснення ліцензу-
вання господарської діяльності, пов’я-
заної із створенням об’єктів архітекту-
ри.

Прийнято Закон України «Про лі-
цензування видів господарської діяль-
ності» (реєстр. № 0934 від 27.11.2014), 
яким передбачається, що ліцензуван-
ню підлягає господарська діяльність 
з будівництва об’єктів IV i V категорій 
складності за переліком видів робіт, 
які визначаються Кабінетом Міністрів 
України.

Наразі актуальними є питання:
- гармонізації з нормами законодав-

ства ЄС основних вимог до будівель і 
споруд, спрощення умов для розміщен-

ня на ринку будівельних виробів, для 
чого розробляється законопроект «Про 
гармонізацію з нормами законодавства 
Європейського Союзу основних вимог 
до будівель та споруд, а також спро-
щення умов для розміщення на ринку 
будівельних виробів»;

- забезпечення населених пунктів 
містобудівною документацією, насам-
перед міст (обласних центрів, міст об-
ласного, районного значення, селищ 
міського типу) як найбільш інвестиційно 
привабливих територій;

- залучення інвестицій у будівни-
цтво для недопущення подальшого 
зменшення обсягів будівельних робіт;

- з метою зменшення обсягів са-
мочинного будівництва - визначення 
порядку прийняття в експлуатацію 
збудованих без дозволу індивідуаль-
них (садибних) житлових будинків, са-
дових, дачних будинків, господарських 
(присадибних) будівель і споруд, гро-
мадських будинків та будівель і споруд 
сільськогосподарського призначення I 
та II категорій складності.

Джерело: Мінрегіон
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Відбулась спільна нарада колегії 
Міністерства регіонального розвит-
ку, будівництва, архітектури та жит-
лово-комунального господарства і 
Комітету Верховної Ради України з 
питань будівництва, містобудування і 
житлово-комунального господарства 
на якій були обговорені шляхи нала-
годження ефективної співпраці між 
Комітетом та Міністерством. 

- Щоб створити належне зако-
нодавче забезпечення проведення 
необхідних реформ у сфері житло-
во-комунального господарства, Міні-
стерство і Комітет повинні працюва-
ти одною командою, - переконаний 
Перший заступник Голови Комітету з 
питань будівництва, містобудування 
і житлово-комунального господар-

ства, член президії Будівельної пала-
ти України Дмитро Андрієвський.

Політик підкреслив, що сьогодні 
на розгляді в Комітеті знаходяться 
понад 30 законопроектів, з них Уря-
дових лише п’ять: два готуються до ІІ 
читання, а три відхилено і відправле-
но на доопрацювання авторам. 

- Варто зазначити, що негативні 
рішення прийняті Комітетом перш за 
все пов’язані з недосконалістю підго-
товлених законопроектів. Зокрема, 
в них не враховуються негативні на-
слідки для суб’єктів господарювання, 
- наголосив Дмитро Андрієвський. 

Він також зазначив, що в Комітеті 
створено ряд робочих груп, які актив-
но проводять роботу з напрацювання 
системних змін в законодавство щодо 

вирішення проблем житлово-кому-
нального господарства, енергоефек-
тивності, забезпечення громадян 
доступним житлом. У цих робочих 
групах активно працюють і представ-
ники Будівельної палати України.

- Комітет і Міністерство  при 
здійсненні законотворчої діяльності 
спільно могли б підготувати  і вдоско-
налити ряд важливих законів, де про-
писати нові моделі відносин вироб-
ника послуг та споживача, закласти 
механізми стимулювання до впро-
вадження енергоефективних заходів, 
запровадити економічні та фінансові 
стимули для проведення реальних 
реформ у ЖКГ, - переконаний Дми-
тро Андрієвський.

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ , 
ЧЛЕН ПРЕЗИДІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ДМИТРО АНДРІЄВСЬКИЙ: 

МІНРЕГІОНБУД І ПРОФІЛЬНИЙ КОМІТЕТ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ ОДНІЄЮ КОМАНДОЮ
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ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ
НА РОЗГЛЯДІ У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ
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П Р О Е К Т
вноситься 
народним депутатом України
Макар’яном Д.Б.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України 
«Про регулювання містобудівної 
діяльності» 
(щодо відтермінування поширення за-
борони на відведення земельних діля-
нок у власність без відповідної місто-
будівної документації окрім випадків 
будівництва нових об’єктів та визна-

чення термінів)

Верховна Рада України 
п о с т а н о в л я є:

І. У Законі України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» 
 (Відомості Верховної Ради України, 
2011р., № 34, ст. 343):

1. Частину першу статті 1 «Визначення 
термінів» Розділу І «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕН-
НЯ» доповнити новим пунктом 15 такого 

змісту: 
«15) Містобудівні потреби - визна-
чені затвердженою містобудівною до-
кументацією територіальні та інші 
ресурси, необхідні для створення та 
підтримання повноцінного життєво-
го середовища, дотримання гаран-
тованих державою соціальних, еколо-
гічних, енергетичних стандартів».;

2. У Розділі V 
«ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ», пункт 

6 викласти в такій редакції:

«6. До 31 грудня 2015 року рішення 
щодо визначення та надання місто-
будівних умов і обмежень на тери-
торіях, де відповідно до цього Зако-
ну  не затверджені плани зонування 
або детальні плани територій, прий-
мають уповноважені органи місто-
будування та архітектури з ура-
хуванням попередніх планувальних 
рішень у межах встановленого за-
конодавством строку, окрім випад-
ків будівництва нових об’єктів»;.

3. У Розділі V «ПРИКІНЦЕВІ 
ПОЛОЖЕННЯ», пункт 6-1 викласти в 

такій редакції:

«6-1. Встановити, що дія частин 
третьої статті 24 цього Закону до 31 
грудня 2015 року не поширюється на 
території, де відповідно до цього За-
кону не затверджені плани зонування 
або детальні плани територій, окрім 
випадків будівництва нових об’єктів».

II. Цей Закон набирає чинності з дня 
наступного за днем його опублікування..


