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РАЗОМ, МИ ПОДОЛАЄМО ВСІ ТРУДНОЩІ

1

Шановні колеги!

Кожний час, етап чи період дик-
тують свої вимоги, створюють свої 
власні умови та мають свої трудно-
щі. І мабуть легко тільки тому, хто 
нічого не робить. А хто, не опуска-
ючи рук, працює, той обов’язково 
рано чи пізно негаразди долає.

Згадаймо недавнє минуле: у 
свій час головним нашим завдан-
ням було зберегти власне сам бу-

дівельний комплекс від стрімкої 
втрати професійних кадрів, від 
стихійної приватизації, від розпаду 
будівельних колективів, які форму-
вались десятиліттями. Саме тоді 
ми вперше почали шукати нові еко-
номічні механізми фінансування 
будівництва, створювати нові взає-
мовідносини між державою, забу-
довником та інвесторами.

Зараз наша країна змінюється 
в дуже тяжких умовах, але все ж 
маховик незворотніх реформ на-
бирає обертів, хоча можливо і не 
так швидко, як нам би цього хотіло-
ся. То ж зараз саме нам і піднімати 
будівельну галузь. Двадцять років 
тому ми почали широко застосову-
вати в будівництві відмінної якості 
закордонні матеріали і технології, 
будівельну техніку і т.д. Багато ве-
ликих будівельних компаній за цей 
час передбачливо вкладали не-
малі кошти в свою модернізацію, в 
вітчизняну промисловість, у власні 
розробки. Тому зараз, задля зде-
шевлення кінцевої будівельної про-
дукції, нам треба зосередитися на 
імпортозаміщенні, переорієнтува-
тися на, не гірші закордонних, віт-
чизняні поставки, з українських за-
водів та домобудівних комбінатів.

Впевнений, що в цілому по 
країні нам вдасться здійснити 
комплекс заходів для забезпечен-
ня економічної стійкості великих 
будівельних підприємств, а також 
більшості підприємств малого і 
середнього бізнесу.
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ АНАЛІТИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПІДПРИЄМСТВ ОБГОВОРЮЄ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

18 лютого в Будівельній палаті 
України відбулося засідання Комітету 
аналітики будівельної галузі та менед-
жменту підприємств. 

У заході взяли участь представники Міні-
стерства регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального господарства 
України, Секретаріату Комітету з питань 
будівництва, містобудування і житлово-ко-
мунального господарства Верховної Ради 
України, керівники українських будівельних і 
проектних компаній, членів Палати.

Основне питання, яке було винесено на 
обговорення стосувалося  вдосконалення 
проектно-будівельної діяльності в Україні. 
Вітаючи учасників засідання Перший ві-
це-президент Будівельної палати України 
Сташевський Станіслав Телісфорович зазна-
чив, що Комітет аналітики будівельної галузі 
та менеджменту підприємств займається 
аналізом стану будівництва, містобудівної 
діяльності та впровадження всіх норматив-
них документів. 

- Будівельна палата України сприяє ро-
звитку будівельної та пов’язаних з нею га-
лузей народного господарства, їх інтеграції 
у світову економіку, формуванню сучасної 
промислової, фінансової, торговельної ін-
фраструктур, створенню сприятливих умов 

для підприємницької діяльності в сфері бу-
дівництва, всебічному розвиткові будівель-
ної індустрії, науково-технічних і торговель-
них зв’язків між будівельниками України. У 
нас дуже тісна співпраця з Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України, та 
з Комітетом з питань будівництва, містобуду-
вання і житлово-комунального господарства 
Верховної Ради. Представники Будівельної 
палати входять до складу Робочих груп та 
беруть активну участь у розробці законопро-
ектів та інших нормативних документів, - під-
креслив Сташевський С.Т. 

Інформацію про вдосконалення проек-
тно-будівельної діяльності, учасникам за-
сідання представив член президії Будівель-
ної палати України, голова Комітету Комитета 
аналітики будівельної галузі та менеджменту 
підприємств Анатоль Маркович Кармінський, 

Зокрема він зазначив, що назріла необ-
хідність у розробці та затвердженні Містобу-
дівного кодексу, який регламентує розробку, 
погодження і затвердження містобудівної 
документації, а також встановлює конкретні 
цілі і завдання усіх видів містобудівної доку-
ментації і системний зв’язок як між ними, так 
і з проектною документацією, яка повинна 
розроблятись безпосередньо для будівни-
цтва і тільки на підставі чинної містобудівної 
документації.
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Голова Комітету переконаний, що необхід-
но розробити і Будівельний кодекс, який визна-
чить конкретні процедури підготовки і вико-
нання будівельної діяльності на таких етапах, 
як: передпроектна діяльність, проектна діяль-
ність, будівництво, введення в експлуатацію, 
оформлення прав власності і експлуатації.

Вносилися пропозиції і по стадіях проек-
тування. Замість п’яти стадій проектування 
(робочий проект, проект, ескізний проект, тех-
ніко-економічний розрахунок, техніко-еко-
номічне обґрунтування) пропонується запро-
вадити одну асимілюючу стадію проектування 
«архітектурний проект» для визначення основ-
них технічних і архітектурних рішень з відповід-
ними кількісними показниками, що слугують, в 
свою чергу, для визначення техніко-економіч-
них показників, в тому числі, кошторисної вар-
тості будівництва.

Учасникам засідання було запропоновано 
обговорити питання складності проектування 
і розраховувати її в залежності від функціо-
нального призначення об’єктів проектування, 
повноти вихідних даних замовників, відповід-
них показників та чинників об’єктів будівни-
цтва, для чого необхідно розробити відповідну 
класифікацію об’єктів проектування за приве-
деними ознаками, від яких залежить вартість 
проектування. 

Пропонувалося також скасувати чинну ме-
тодологію розрахунків і розподілу об’єктів бу-
дівництва на 5 категорій складності з таких 
причин, як:

- невизначеність, про яку «складність» 
йдеться: складність проектування, складність 
будівництва, складність експлуатації; 

- різні види складності повинні мати свої 
різні критерії і чинники складності, які наразі 
принципово відрізняються від системи, що діє; 

- складність і недостатня визначеність чин-
ної системи на практиці ігнорується  проекту-
вальниками-конструкторами, які неконтрольо-
вано збільшують матеріаломісткість об’єкта, 
що проектується; 

Були пропозиції запровадити термінологіч-
не поняття «Категорія складності проектування 
об’єкта будівництва» і розробити класифікацію 
видів проектування з факторами, що усклад-
нюють процес проектування.

Вносилися також пропозиції, що до ліквіда-
ції системи обов’язкової експертизи затверджу-
вальної стадії «Проект», затверджувальної 
частини стадії «Робочий проект», узгоджу-
вальних стадій «Ескізний проект», «Техніко-е-
кономічний розрахунок» і «Техніко-економічне 
обґрунтування», за якими будівництво не ви-
конується.

Пропонувалося запровадити систему 
обов’язкової експертизи робочої докумен-
тації, призначеної для безпосереднього ви-
конання будівельних робіт, по відповідних 
її розділах, що стосуються державного на-
гляду та інших, що мають забезпечити без-
печну і сталу експлуатацію об’єкта нерухо-
мості.

Обговорення було активним і конструк-
тивним. Голова Комітету Кармінський А.М. 
зазначив, що всі пропозиції, висловлені під 
час обговорення будуть узагальнені та на-
правлені до відповідних державних органів 
для їх подальшого вирішення.
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ:  
БУДІВЕЛЬНИКИ ГОТОВІ БУДУВАТИ ЖИТЛО ДЛЯ МОЛОДІ 

Молодь - сьогодення і 
майбутнє держави. З огля-
ду на це державна молодіж-
на політика повинна бути 
направлена на соціальне 
становлення та розвиток 
молоді, на створення і змі-
цненнямолодих сімей, на 
допомогу увирішенні їх поб-
утових питань, настворення 
умов для розв’язання демо-
графічної проблеми іфор-
мування у молоді довіри до 
держави та виховання їх ак-
тивноїгромадянської позиції.

Серед багатьох молодіж-
них питань, які потребують 
вирішення - головною про-
блемою сьогодення є фінан-
сово-економічне забезпе-
чення молоді житлом. Саме 
про це говорили 11 лютого 
в Комітеті Верховної Ради 
України з питань сім’ї, мо-
лодіжної політики та спорту, 
на якому проходили слухан-
ня, присвячені дуже важ-
ливої теми: «Забеспечення 
молоді житлом - реалії та 
перспективи». Як визнані 
фахівці, що мають багаторіч-

ний досвід зведення об’єктів 
різного призначення, в тому 
числі і реалізації держав-
них програм з будівництва 
доступного і молодіжного 
житла, на ці комітетські слу-
хання були запрошені пред-
ставники Будівельної палати 
України.

Учасники комітетських 
слухань відзначили, що в цей 
складний для нашої країни 
час, коли молодь безпосе-
редньо відкрила європейсь-
кий шлях до кращого життя в 
нашій країні, інвестування в 
молодь є найбільш перспек-
тивним в майбутнє України.

На сьогодні – отримання 
першого робочого місця та 
обмеженість у реалізації пра-
ва на житло є найболючіши-
ми питаннями для молоді, що 
тягне за собою невпевненість 
у власному майбутньому, від-
сутність активної життєвої по-
зиції, погіршення демографіч-
ної ситуації в країні, еміграції 
молодих та перспективних 
спеціалістів за кордон в пошу-
ках кращого життя.

Державою не забезпече-
но ефективне функціонуван-
ня системи взаємовідносин 
молоді та держави, - яка б 
забезпечувала реалізацію 
права кожного громадянина 
України на житло. Основна 
проблема на сьогоднішній 
день – відсутність фінансу-
вання державних житлових 
програм в 2015 році.

Учасники комітетських 
слухань з метою сприяння 
розвитку молодіжного житло-
вого будівництва, розв’язан-
ня житлових проблем молоді 
нашої країни, поліпшення 
демографічної ситуації та 
активізації будівельного рин-
ку, рекомендували Верховній 
Раді України, при внесенні 
змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України 
на 2015 рік», передбачити 
видатки на бюджетну про-
граму «Надання пільгового 
довгострокового державного 
кредиту молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадя-
нам на будівництво, рекон-
струкцію та придбання жит-
ла» обсягом 200 млн. грн..

Звернулися вони і до 
Кабінету міністрів Украї-
ни з рекомендацією до-
ручити Держфонду 
сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву спільно 
з Мінрегіонбудом і Мінспор-
ту розглянути питання щодо 
визначення додаткових пе-
реваг для молодих сімей 
учасників АТО, внутрішньо 
переміщених осіб, моло-
дих державних службовців, 
медичних працівників і вчи-
телів в отриманні пільгових 
довгострокових кредитів.
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Обласним, місцевим, рай-
онним радам, Київській місь-
кій раді та Київській міській 
державній адміністрації учас-
ники комітетських слухань ре-
комендували проаналізувати 
результати реалізації місцевих 
програм забезпечення молоді 
житлом, у разі відсутності, ро-
зробити і затвердити нові жит-
лові програми та забезпечити 
фінансування таких програм в 
межах коштів, передбачених 
Держпрограмою забезпечення 

молоді житлом на 2013-2017 
роки.

Будівельна палата України 
підтримує ці пропозиції і зазна-
чає, що сьогодні будівельники 
готові будувати житло для мо-
лоді по бюджетним цінам - ма-
ють багаторічний досвід, на-
працювання та варіанти таких 
проектів.

Нагадаємо, що Держав-
ною програмою забезпечен-
ня молоді житлом на 2013-
2017 роки, було передбачено 

спрямувати у 2013-2014 роках 
1085,418 млн.грн. на надання 
пільгових довготермінових кре-
дитів молодим сім’ям та одино-
ким молодим громадянам на 
будівництво, реконструкцію та 
придбання житла за рахунок 
коштів державного бюджету, 
що давало можливість забез-
печити житлом більше 3,5 тис. 
молодих сімей та ввести в екс-
плуатацію близько 220 тис. кв. 
м. житла.

Законами України про Дер-
жавний бюджет України на 
2013 та 2014 роки з загально-
го фонду Державного бюджету 
було передбачено лише 97 та 
25,9 млн. грн., відповідно, або 
лише 11,4 відсотків від перед-
бачених Програмою на цей 
період обсягів. При цьому фак-
тично використано 94,9 млн. 
грн., що складає 8,7 відсотків 
від запланованого обсягу.

Джерело: Будпалата
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ЧЛЕН ПРЕЗИДІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
КАРМІНСЬКИЙ А.М. УВІЙШОВ ДО СКЛАДУ 

РОБОЧИХ ГРУП:

 8

Будівництво - одна з най-
важливіших галузей націо-
нальної економіки, яка багато в 
чому визначає рівень розвитку 
суспільства і його виробничих 
сил. Чи відповідає це реаліям 
наших днів?

На це питання спробували 
відповісти учасники робочої 
зустрічі, яку 9 лютого проводив 
перший заступник Голови Дер-
жавної регуляторної служби 
України Володимир Петрович 
Загородній.

Основна мета цього заходу 
– активізація процесу дерегу-
ляції господарської діяльності 
стосовно вирішення проблем-
них питань у будівельній галузі 
у частині ліцензування госпо-
дарської діяльності, пов’язаної 
із створенням об’єктів архітек-

тури, отриманням документів 
дозвільного характеру та здійс-
нення контролю у сфері місто-
будування.

До участі у заході були 
запрошені представники 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального госпо-
дарства, Державної архітек-
турно-будівельної інспекції та 
суб’єктів господарювання, нау-
ковців, експертів. 

Будівельну палату України 
на цій зустрічі представляли 
Голова Комітету аналітики бу-
дівельної галузі та менеджмен-
ту підприємств, член президії 
Будівельної палати України 
Кармінській А.М. та виконавчий 
секретар Будівельної палати 
України Ковтун Р.В. 

Анатоль Маркович Кармін-
ський у своєму виступі на цій 
зустрічі детально зупинився 
на проблемах ліцензування 
та сертифікації господарської 
діяльності у сфері будівництва. 
Він зазначив, що в даний час 
проблему ліцензування розді-
лили з проблемою сертифіка-
ції. Вони повинні стояти поруч.

- Ми зараз дійшли до того, 
що ліцензування з одного боку, 
а сертифікація - з іншого... Что 
таке ліцензія? Це дозвіл на за-
няття певним видом господар-
ської діяльності, а сертифікація 
- це кваліфікаційний документ, 
- зазначив Кармінський А. М.

Треба відзначити, що ліцен-
зування в галузі будівництва 
здійснюється на підставі ст.2 
Закону України «Про основи 
містобудування», ст.17 Зако-
ну України «Про архітектур-
ну діяльність». Ліцензування 
здійснюється також в порядку 
визначеному Постановою Ка-
бінету Міністрів України «Про 
ліцензування певних видів 
господарської діяльності у бу-
дівництві» від 05.12.2007 р. 
№1396.

Законом передбачено, 
що ліцензію може отримати 
фахівець, який не має ніяких 
авторських прав. Прі цьому не 
потрібно навіть наявність ма-
теріально-технічної бази, не-
обхідної для здійснення госпо-
дарської діяльності. 

ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
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Кармінський А. М. запропо-
нував об’єднати проблеми 
ліцензування та сертифіка-
ції і вирішити це питання з 
урахуванням сьогоднішніх 
наших реалій. Представник 
Будівельної палати України 
зазначив, що до проблемних 
питань відноситься і якість 
професійної господарської 
діяльності. 

Про проблеми в місто-
будівних питаннях говорив і 
голова Київської організації 

Національної спілки архі-
текторів України Вадим Бо-
рисович Жежерін Він пере-
конаний, що в цих питаннях 
необхідно наводити порядок, 
виробити єдині правила, які 
будуть зрозумілі і інвесторам, 
і проектувальникам.

У своєму виступі началь-
ник відділу координації діяль-
ності Держархбудінспекції 
та Атестаційної архітектур-
но-будівельної комісії Мінре-
гіона Денисюк Ігор Петрович 

відзначив важливість пору-
шених питань, від вирішення 
яких залежатиме ситуація в 
будівельній галузі. Але тут 
треба пам’ятати, що сьогод-
ні в будівництві є особлива 
категорія - це несумлінний 
забудовник і ця категорія по-
требує особливої уваги з боку 
контролюючих органів.

У ході робочої зустрічі 
в Державної регуляторної 
служби України була створе-
на робоча група, діяльність 
якої буде спрямована на ви-
явлення та реагування на 
нормативно-правові проце-
дури, що створюють переш-
коди під час провадження 
підприємницької діяльності у 
сфері будівництва. 

Від Будівельної палати 
України до складу цієї гру-
пи увійшов Голова Комітету 
аналітики будівельної галузі 
та менеджменту підприємств, 
член президії Будівельної 
палати України Кармінській 
Анатоль Маркович.

КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
Член президії будівельної 

палати України Анатоль Мар-
кович Кармінський увійшов 
до складу робочої групи Комі-
тету з питань будівництва, 
містобудування і житлово-ко-
мунального господарства 
Верховної Ради України з 
підготовки до другого читан-
ня проекту Закону «Про вне-
сення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень 
у сфері архітектурно- бу-
дівельного контролю та вдо-
сконалення містобудівного 

законодавства» (№1546).  
У своєму виступі Кармін-

ський А.М. зазначив, що в 
Будівельній палаті України 
розглянуто та проаналізо-
вано пропозиції до проекту 
Закону України, які були роз-
роблені Комітетом з аналіти-
ки будівельної галузі та ме-
неджменту підприємств, за 
активної участі будівельних 
компаній, що входять до Па-
лати.

 Треба відзначити, що бага-
то пропозицій, які запропону-
вав член президії Будівельної 

палати України Кармінський 
А.М., спрямовані на ліквіда-
цію корупційної складової 
містобудівного законодав-
ства.

 Нагадаємо, що 13 січня 
Верховна Рада України прий-
няла за основу проект закону 
«Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів Украї-
ни щодо децентралізації 
повноважень у сфері архітек-
турно-будівельного контролю 
та вдосконалення містобудів-
ного законодавства».

Джерело: Будпалата
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ВИСТАВКА «INTERBUILDEXPO 2015» - НАЙКРАЩА 
МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ЧЛЕНІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

ТРИМАТИ РУКУ НА ПУЛЬСІ БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ!
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ДОВІРА - ЦЕ СВОЄРІДНИЙ 
СПУСКОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

За підтримки Будівель-
ної палати України 25 лю-
того пройшов круглий стіл 
«Дивіденди на соціальний 
капітал: реальність та пер-
спективи». Організатором 
заходу виступив член Бу-
дівельної палати України, 
президент Асоціації «Укр-
консалтинг» Олег Едуар-
дович Лиховид,

Під час роботи кругло-
го столу, учасники розгля-
нули поняття і сутність 
соціального капіталу в 
умовах реформування су-
спільства і як змінюється 
рівень довіри, спробува-
ли визначити користь со-
ціального капіталу, а також 
шукали шляхи подолання 
дезінтеграції, що сприяють 
підвищенню ефективності 
громадських та корпора-
тивних відносин. 

Олег Лиховид в своим 
виступі зазначив, що вив-
чаючи дію суспільних ме-
ханізмів, економісти часто 
«залазять» в інші суспільні 

науки. Вочевидь тому, що 
економіка є наукою про 
саме життя людей у су-
спільстві. Адже всюди ми 
вступаємо в процеси об-
міну, а це і є економіка.Так 
от, спільно із соціологами 
економісти, умовно кажу-
чи, відкрили соціальний 
капітал. 

- Ця категорія опи-
сує взаємодію людей і ту 
вартість, яка виникає вна-
слідок. Ми знаємо капітал 
матеріальний, фінансовий, 
навіть людський, як набір 

знань вмінь і здібностей 
людини, що здатні приноси-
ти прибутки. А соціальний 
капітал можна визначити 
як щось, що міститься в су-
спільстві та допомагає гене-
рувати додаткові прибутки, 
точніше, вигоди, - підкрес-
лив Олег Лиховид.

Виконавчий секретар 
Будівельної палати України 
Руслан Ковтун зупинився 
на особливій ролі і значен-
ні соціального капіталу при 
вирішенні питань співпраці 
Будівельної палати України 
з компаніями, що працюють 
на українському будівель-
ному ринку

- У нинішніх умовах, осо-
бливого значення набуває 
довіра. Це поняття в біль-
шості випадків, сьогодні 
служить основою для ро-
звитку співробітництвата 
взаємодії, як між людьми, 
так і між компаніямі. Довіра 
- це своєрідний спусковий 
механізм для співпраці, - пе-
реконаний Руслан Ковтун. 

Джерело: Будпалата
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ВЗЯЛА УЧАСТЬ 
У ФОРУМІ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Стратегічне завдання 
Форуму розвитку інфра-
структури України - пошук 
відповідей на ключові пи-
тання, що стосуються планів 
з модернізації, джерел 
фінансування оновлення ін-
фраструктури та механізмів 
реалізації масштабних інве-
стиційних проектів.

В рамках цього Форуму, 

Будівельна палата України 
взяла участь у роботі секції 
«Будівництво: попит на нові 
конструкційні матеріали». 
Світовий досвід свідчить, 
що модернізація завжди 
несе величезні можливості 
для економічного зростан-
ня.

Для української еко-
номіки це теж реальна мож-
ливість отримати позитивну 
динаміку розвитку. Пов’я-
зано це з тим, що велика 
кількість конструкційних 
матеріалів та обладнан-
ня, необхідних для інфра-
структурного будівництва, 
виробляється вітчизняними 
підприємствами (метало-
прокат, цемент, енергетичне 

і транспортне обладнання, 
труби і т.д.

Інфраструктурне будів-
ництво сформує внутрішній 
ринок і портфель замовлень 
важливим секторам націо-
нальної економіки. Також 
даний процес неодмінно зу-
мовить структурні зміни еко-
номіки у напрямку розвитку 
галузей з високою доданою 
вартістю.

Таким чином, старт 
процесів інфраструктур-
ного оновлення дозволяє 
вирішувати відразу кілька 
завдань, серед яких ключо-
вою, є - створення умов для 
економічного зростання.

Джерело: Будпалата
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ БЕРЕ УЧАСТЬ У РОЗ-
РОБЦІ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ 

БУДІВНИЦТВА ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

Будівельна палата 
України взяла участь у за-
сіданні робочої групи Комі-
тету з питань будівництва, 
містобудування і житло-
во-комунального госпо-

дарства Верховної Ради 
України з розробки Дер-
жавної програми будівни-
цтва доступного житла.

До робочої групи увій-
шли народні депутати 
України, представники 
Міністерств та відомств, 
органів місцевого самовря-
дування, Будівельної па-
лати України, професійних 
об’єднань та громадських 
організацій.

Учасники засідання від-
значили, що будівництво 
доступного житла, на сьо-

годнішній день, для Украї-
ни дуже актуальне завдан-
ня, яка в своїй основі має 
соціальну складову.

Дуже важливо, що при 
розробці Державної про-
грами будівництва до-
ступного житла будуть 
враховуватися пропози-
ції і досвід будівельних 
компаній, що входять до 
складу Будівельної пала-
ти України, які вже мають 
досвід реалізації подібних 
Програм.

Джерело: Будпалата
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ ЗА 2014 РІК1

У 2014 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 50,2 млрд.грн. Ін-
декс будівельної продукції у 2014 р. порівняно з 2013 р. становив 78,3%. Нове  будівництво, 
реконаструкція та технічне переозброєння склали 82,4% від загального обсягу виконаних 
будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,2% та 7,4% відповідно. (1 Без ура-
хування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя) - За 
даними Державної служби статистики України

Обсяги виконаних будівельних робіт та індекси 
будівельної продукціїза регіонами

 13
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ПИТАННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 
БУДІВНИЦТВА В ЦЕНТРІ УВАГИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

СПІЛЬНОТИ БУДІВЕЛЬНИКІВ

Що таке технічне регулю-
вання? Законом України «Про 
технічні регламенти та про-
цедури оцінки відповідності» 
технічне регулювання визна-
чено як правове регулювання 
відносин у сфері встановлен-
ня, застосування та виконан-
ня обов’язкових вимог до про-
дукції або пов’язаних з нею 
процесів, систем і послуг, пер-
соналу та органів. Воно також 
включає перевірку дотриман-
ня таких вимог шляхом оцінки 
відповідності та/або ринково-
го нагляду.

Головним документом на 
сучасному етапі технічного 
регулювання в будівництві 
є «Технічний регламент бу-
дівельних виробів, будівель 
і споруд», який затверджено 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.12.06 № 1764. 
Цей документ розроблено з 
урахуванням вимог Директи-
ви Ради Європи 89/106/ЄЕС. 
У регламенті визначаються 
основні вимоги безпеки до 
будівельних споруд, а також 
процедури оцінки відповід-
ності виробів установленим 
вимогам та порядок їх засто-
сування.

Що сьогодні робиться в 
цьому напрямку? Стан та пер-

спективи технічного регулю-
вання у сфері будівництва 
обговорили в Мінрегіоні на 
нараді під головуванням за-
ступника Міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства Романа Абрамовсь-
кого.

Зокрема мова йшла про 
необхідність прийняття Зако-
ну України «Про гармонізацію 
з нормами законодавства Єв-
ропейського Союзу основних 
вимог до будівель та споруд, 
а також спрощення умов для 
розміщення на ринку бу-
дівельних виробів» та вико-
нання Програми  перегляду 
державних будівельних норм 
і правил на період до 2015 
року, розвитку стандартизації 
з питань планування і забудо-
ви територій та ціноутворення 
у будівництві. Вирішення цих 
питань мають вагомий вплив 
на розвиток будівельної га-
лузі, оскільки формування 
нормативної бази, інтегро-
ваної у міжнародний норма-
тивно-правовий простір тех-
нічного регулювання, сприяє 
поступовому досягненню від-
повідності з законодавством 
ЄС і системами стандарти-
зації, метрології, акредитації, 
робіт з оцінки відповідності та 
ринкового нагляду ЄС.

Роман Абрамовський до-
ручив фахівцям підготувати 
пропозиції щодо виконання 
Програми  перегляду держав-
них будівельних норм і правил 
та винести на розгляд Науко-
во-технічної ради Мінрегіону 
перелік європейських стан-
дартів, які мають бути першо-

чергово впроваджені в Україні 
за пріоритетними напрямами.

Заступник Міністра наго-
лосив на важливості залу-
чати професійні спільноти 
будівельників, архітекторів, 
інших галузевих фахівців до 
регулювання свого професій-
ного середовища. За його 
словами, саморегулювання 
є ефективною альтернати-
вою державному регулюван-
ню, сприяє дерегуляції галузі 
та створює умови, за яких 
учасники будівельного ринку 
будуть самі прагнути дотри-
муватись високих стандартів 
якості у своїй роботі, а це і є 
метою технічного регулюван-
ня.

Треба відзначити, що 
питання технічного регулю-
вання у сфері будівництва 
були в центрі уваги і серед 
учасників засідання Комітету 
аналітики будівельної галузі 
та менеджменту підприємств 
Будівельної палати України, 
яке проходило 18 лютого і в 
якому взяли участь представ-
ники Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України, Се-
кретаріату Комітету з питань 
будівництва, містобудування 
і житлово-комунального го-
сподарства Верховної Ради 
України, керівники українсь-
ких будівельних і проектних 
компаній, членів Палати. 
Більш детальну інформацію 
читайте на сайті Будівельної 
палати України та в найближ-
чому номері Вісника Будівель-
ної палати України

Джерело: Будпалата
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Американська торгівель-
на палата в Україні ініцію-
вала панельну дискусію 
присвячену соціально-еко-
номічного впливу бізнесу на 
ситуацію у конфліктних зо-
нах. 

Представники бізнесу, 
Уряду та громадського сек-
тору обговорили напрямки 
співпраці в сфері інвестуван-
ня у відновлення інфраструк-
тури постраждалих тери-
торій Донбасу; особливості 
бізнес-діяльності в зонах 
конфлікту, а також пробле-
ми внутрішньо-переміщених 
осіб та шляхи їх вирішення.

За словами заступни-
ка Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального го-
сподарства Романа Абра-

мовського, сьогодні ведеться 
підготовка до Міжнародної 
конференції на підтримку 
реформ в Україні, важливою 
тематичною складовою якої 
стане саме технічна та інве-
стиційна підтримка віднов-
лення Донбасу.

«Конференція поперед-
ньо запланована на квітень 
місяць. Ми спільно з експер-
тами та облдержадміністра-
ціями відбираємо об’єкти, 
що потребують першочерго-
вого відновлення. Насампе-
ред ми зосереджуємо увагу 
на відновленні об’єктів си-
стем життєзабезпечення, 
транспортної та соціальної 
інфраструктури, а також на 
об’єктах житла, необхідного 
для переселенців. Ці про-
екти представимо на кон-

ференції», - сказав Роман 
Абрамовський.

Він також відзначив послі-
довну роботу та певні успіхи 
Міністерства в спрощенні 
дозвільних процедур у бу-
дівельному секторі, що фор-
мує сприятливі умови для 
залучення інвестицій.

«Спрощення цих проце-
дур відобразилося на позиції 
України у рейтингу Ease of 
Doing Business. Крім того, ми 
працюємо над дерегуляцією 
у цій сфері. Міністерством 
вже підготувало законопро-
ект, який передбачає переда-
чу повноважень держархбу-
дінспекції на місця. Цей 
документ вже пройшов перше 
читання у парламенті», - від-
значив Роман Абрамовський.

Джерело: Мінрегіон

ТРИВАЄ РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ 
ГРОМАДЯН ДО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

За даними Управління 
містобудування, архітектури 
та планування територій Мін-
регіону, станом на 1 січня 2015 
року всього забезпечено мож-
ливість доступу громадян до 
3372 одиниць містобудівної 
документації, з них 1674 – шля-
хом розміщення на веб-сайтах 
органів місцевого самовряду-
вання, 483 одиниці містобудів-
ної документації розміщено у 
місцевих періодичних видан-
нях, 2724 – розміщено у за-

гальнодоступних місцях.
Забезпечено доступ в ме-

режі Інтернет до 36 % генераль-
них планів міст обласного та 
районного значень, 11% - се-
лищ міського типу, 6% - сільсь-
ких населених пунктів.

Необхідно зазначити, що, 
наприклад, доступ до графіч-
ної частини генерального плану 
міста Києва, проекту генераль-
ного плану міста Одеса, а також 
до плану зонування міста Вінни-
ця вже забезпечено засобами 
геоінформаційних систем місто-
будівного кадастру. В інших ви-
падках доступ до містобудівної 
документації в мережі Інтернет 
здійснено шляхом розміщення 
відповідного зображення елек-
тронного документа.

В Управлінні повідомили, що 
до відомостей, які в подальшо-
му можуть бути оприлюднені, 
включено, зокрема, розташу-
вання населеного пункту в си-
стемі розселення, схему існу-
ючого використання території, 
перспективне функціональне 
зонування території, існуючі та 
проектні планувальні обмежен-
ня. Приклади оприлюднення 
генеральних планів в мережі 
Інтернет: Івано-Франківськ, Хер-
сон.

У той же час, оприлюд-
ненню не будуть підлягати 
відомості, доступ до яких є 
обмеженим у відповідності 
до Закону «Про доступ до пу-
блічної інформації».

Джерело: Мінрегіон
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Комітет з питань бу-
дівництва, містобудування 
і житлово-комунального 
господарства підтримує 
проект закону про внесен-
ня змін до Закону «Про Дер-
жавний бюджет України 
на 2015 рік» з урахуванням 
висловлених пропозицій.

 Члени Комітету розгля-
нули законопроект (реєстр. 
№2147) і за результатами 
обговорення надали пропо-
зиції та наполягають на їх 
врахуванні під час підготов-
ки до другого читання.

Комітет вважає за необ-
хідне передбачити видатки 
за програмами:

КПКВК 2751370 «Фінан-
сова підтримка Державного 
фонду сприяння молодіжно-
му житловому будівництву» 
у сумі 1 412,496 тис. гривень 
(з 6 850 до 8 262,496 тис. 
гривень);

КПКВК 2751380 «Частко-
ва компенсація відсоткової 
ставки кредитів комерцій-
них банків молодим сім’ям 
та одиноким молодим гро-
мадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбан-
ня житла» у сумі 23 513,8 
тис. гривень (з 49 260,8 до 
72 774,6 тис. гривень).

Члени Комітету наголо-
сили на тому, що невраху-

вання цих пропозицій уне-
можливить:

ведення у 2015 році Єди-
ного державного реєстру 
громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, 
навіть в обмеженому ре-
жимі;

здійснення часткової 
компенсації процентів за 
іпотечними кредитами гро-
мадянам у 2015 році в пов-
ному обсязі (суми збільшен-
ня обсягу видатків пов’язана 
із збільшенням з 6 лютого 
2015 року облікової став-
ки НБУ до 19,5% річних). 
Сьогодні компенсація здій-
снюється за 4 800 іпотеч-
ними кредитами, з яких 837 
за кредитними договорами, 
укладеними у національній 
валюті, а 3 963 в іноземній). 
Без зменшення облікової 
ставки або без збільшення 
видатків за КПКВК 2751380 
у 4-му кварталі 2015 році 
фінансовий ресурс для здій-
снення компенсації відсот-
ків буде відсутній.

Комітет пропонує перед-
бачити капітальні видатки 
за бюджетною програмою 
КПКВК 2751460 «Капіталь-
ний ремонт гуртожитків, що 
передаються з державної 
власності у власність тери-
торіальних громад» у сумі 
157999,2 тис. гривень. Ця 
сума визначена Загально-
державною цільовою про-
грамою передачі гуртожитків 
у власність територіальних 
громад на 2015 рік.

Відповідно до Закону 
«Про Загальнодержавну 

цільову програму передачі 
гуртожитків у власність тери-
торіальних громад на 2012-
2015 роки» від 21.06.2012 
№4995-VI планується про-
вести капітальний ремонт 
1058 гуртожитків  з подаль-
шою їх передачею у влас-
ність територіальних гро-
мад. У 2014 році Програма 
з Держбюджету не фінан-
сувалася, а потреба в ко-
штах складала 395,7 млн. у 
тому числі: 394,2 млн. грн. 
- капітальний ремонт 668 
гуртожитків; 1,5 млн. грн. - 
погашення кредиторської 
заборгованості, яка виник-
ла за виконані у 2012 році 
роботи. Потреба в коштах 
Програми на 2015 рік - 158,0 
млн. гривень. Фінансування 
Програми здійснюватиметь-
ся за рахунок коштів дер-
жавного бюджету - 50% та 
місцевого бюджету - 50%. 
Передача гуртожитків у 
власність територіальних 
громад надасть змогу меш-
канцям гуртожитків здійсни-
ти приватизацію житла. Без 
належного фінансування з 
Держбюджету Програма не 
буде виконана, що викли-
че соціальне невдоволення 
мешканців гуртожитків.

Комітет направив свої 
пропозиції Комітету з питань 
бюджету для врахування 
під час підготовки законо-
проекту про внесення змін 
до Закону «Про Державний 
бюджет України на 2015 рік» 
до другого читання.

Д ж е р е ло : І н ф о рм а ц і й н е 
управління Апарату Верховної 
Ради України 


