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БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ ЗДАТНИЙ ВИКОНУВАТИ 
НАЙСКЛАДНІШІ СОЦІАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ 

СТОРІНКА 
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Шановні колеги!
Презентація конкурсних про-

ектів житлових будинків цільової 
програми «Доступне житло», яку 
організувала і провела Будівель-
на палата України за підтримки 
члена Палати ТОВ «Київський 
міжнародний контрактовий яр-
марок» та пройшла в рамках 
виставки «Будівництво та Архі-
тектура» Експофоруму «Будівни-
цтво, Архітектура, Нерухомість» 
стала своєрідним майданчи-
ком для спілкування фахівців 
українського будівельного ринку.

Такі зустрічі у форматі відкри-
того діалогу, дуже потрібні сьогод-
ні. Адже будівельна галузь - одна 
з найважливіших галузей націо-
нальної економіки. І це не випадко-
во, оскільки саме вона сприяє ро-
звитку виробництва будівельних 
матеріалів і відповідного облад-
нання, машинобудівного і мета-
лургійного комплексу, транспорту 
і енергетики, нафтохімії та інших 
галузей народного господарства. 
В цілому, розвиток будівельної га-
лузі неминуче викликає економіч-
не зростання у країні і вирішення 

багатьох соціальних проблем. 
Кажуть, що будівельники - це 

армія Миру, яка своїми діями, зав-
зяттям та професіоналізмом слу-
жить народові України. Впевне-
ний, що так само, як існує в країні 
боєздатна армія, так само, в дер-
жаві є будівельний комплекс, який 
здатен виконувати найсклад-
ніші соціальні завдання у визна-
чений термін з гідною якістю. 

Ми готові примножувати сла-
ву будівничих України і Будівель-
на палата України внесла вже чи-
мало конструктивних пропозицій 
до профільного комітету Верхов-
ної Ради, Державної регуляторної 
служби і Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства 
України як по удосконаленню 
нормативної бази в будівництві, 
так і по відновленню програм 
будівництва доступного житла, 
в тому числі і з метою забезпе-
чення житлом внутрішньо пе-
реміщених осіб та учасників АТО. 

З цією ж метою Будівель-
на палата України проводить 
конкурс на найкращі бюджетні 
проекти житлових будинків, де 
головними критеріями визначи-
ли відповідність державним бу-
дівельним нормам, застосування 
сучасних вітчизняних конструк-
тивних рішень та матеріалів, 
енергоефективних технологій. 

Важливо відзначити що пре-
зентація конкурсних проектів, 
яка пройшла в рамках виставки 
«Будівництво та Архітектура», 
показала, що до питання до-
ступного житла проявили вели-
кий інтерес, як безпосередньо 
проектувальники і забудовники, 
так і представники органів дер-

жавної влади. І хочу сказати, що 
цей конкурс Будівельна палата 
України має намір продовжити. 

У цьому питанні ми маємо під-
тримку профільного Комітету Вер-
ховної Ради України, Міністерства 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства України, Держав-
ного фонда сприяння молодіж-
ному житловому будівництву та 
Міністерства оборони України. 

До речі, між Будівель-
ною палатою України та 
Державною спеціалізова-
ною фінансовою установою 
«Державний фонд сприяння мо-
лодіжному житловому будівни-
цтву» укладений меморандум 
та налагоджена тісна співпраця. 

Метою цього Меморандуму 
є співпраця і консолідація зусиль 
Сторін, спрямованих на реаліза-
цію житлової політики держави, 
захист житлових прав громадян 
України, запровадження інно-
ваційних механізмів, спрямо-
ваних на вирішення житлових 
проблем населення України.

Будівельна палата України 
почала активно співпрацювати 
також і з Міністерством Оборони 
України у питаннях напрацюван-
ня пропозицій щодо забезпечен-
ня житлом військовослужбовців. 

Впевнений, що спільними 
зусиллями ми подолаємо тим-
часові негаразди,  досягнемо 
зниження тиску на бізнес, спро-
щення механізму взаємодії та 
процедурних питань. А все це ра-
зом дасть можливість будівельній 
галузі працювати ефективніше, 
значно покращити  інвестиційний 
клімат, підвищити будівельні стан-
дарти  до європейського рівня.
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Кабінет Міністрів Украї-
ни прийняв рішення про 
внесення змін до Порядку 
затвердження проектів бу-
дівництва і проведення їх 
експертизи.

Зміна Порядку забезпе-
чить затвердження проек-
тів будівництва не пізніше 
ніж через три місяці від 
дати отримання експертно-
го звіту щодо розгляду про-
ектної документації.

Крім того, новим Поряд-
ком передбачається змен-
шення кількості проектів 
будівництва, які затверджу-
ватимуться Кабінетом 

Міністрів України шляхом 
збільшення кошторисної 
вартості до 400 млн грн. 
Нагадаємо, з 2006 року 
Кабінетом Міністрів Украї-
ни затверджуються про-
екти будівництва об’єктів 
загальною кошторисною 
вартістю 100 млн гривень і 
більше.

Також відтепер буде за-
безпечена обов’язковість 
експертизи кошторисної ча-
стини проектів будівництва 
об’єктів, що споруджуються 
із залученням бюджетних 
коштів, коштів державних і 
комунальних підприємств, 

установ та організацій, а 
також кредитів, наданих 
під державні гарантії, лише 
у разі, якщо їх кошторисна 
вартість перевищує 300 ти-
сяч гривень.

Відповідний проект по-
станови Кабінету Міністрів 
України «Про внесен-
ня змін до Порядку за-
твердження проектів бу-
дівництва і проведення їх 
експертизи» розроблений 
на виконання Закону Украї-
ни «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо децентралі-
зації повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного 
контролю та удосконален-
ня містобудівного зако-
нодавства». Документом 
вносяться зміни до Поряд-
ку затвердження проектів 
будівництва і проведення 
їх експертизи, затвердже-
ного постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 11 
травня 2011 р. № 560 та 
удосконалення процедури 
затвердження проектів бу-
дівництва і проведення їх 
експертизи.

Джерело: Мінрегіон

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ
ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ 

БУДІВНИЦТВА І ПРОВЕДЕННЯ ЇХ ЕКСПЕРТИЗИ
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СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
БУДЕ ПОВНІСТЮ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕНА 

Перезавантаження си-
стеми земельних відносин в 
Україні відбудеться відповід-
но до концепції реформи де-
централізації. Про це заявив 
Віце-прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комуналь-
ного господарства України 
Геннадій Зубко на прес-кон-
ференції, що відбулася у 
Києві. За його словами, по-
будова нової, європейської 
системи координат у сфері 
управління землями є логіч-
ним та своєчасним кроком ре-
алізації найголовнішої рефор-
ми країни.

«Новостворені об’єднані 
громади повинні мати ресур-
си для свого ефективного 
розвитку. Окрім бюджетних 
та податкових можливостей, 
держава передає цим грома-
дам і земельні ресурси», - ска-
зав Геннадій Зубко.

За словами Геннадія Зуб-
ка, для успішного рефор-
мування земельної сфери 
потрібна ефективна, дієва 
команда, задля чого Держге-
окадастр оголошує кадровий 
конкурс на заміщення керів-
них посад. «Поламані олівці 
не пишуть, люди, які роками 
існували у корупційній системі 
координат, ні фізично, ні мен-
тально не готові до реформ. 
Нам потрібне тотальне онов-
лення та омолодження. При-
клад нової поліції доводить, 
що це цілком реалістична 
задача», - підкреслив урядо-
вець.

За словами Геннадія Зуб-
ка, останньою краплею став 
випадок у Полтавській області, 
де нещодавно призначений 
начальник Держгеокадастру 
попався на хабарі: «Нову си-

стему управління землею 
здатна створити лише нова 
команда менеджменту. Сьо-
годні, за даними моніторингу, 
ми маємо претензії майже до 
половини регіональних керів-
ників. Перевиховати їх немож-
ливо – винних потрібно при-
тягнути до відповідальності, 
непрофесійних просто звіль-
нити».

«Прийнято рішення про 
звільнення дванадцяти керів-
ників обласних управлінь Дер-
жгеокадастру - міста Києва, 
Полтавської, Сумської, Рів-
ненської, Тернопільської, 
Харківської, Івано-Франківсь-
кої, Кіровоградської, Київсь-
кої, Одеської, Вінницької та 
Хмельницької областей», - 
повідомив він.

Геннадій Зубко наголосив, 
що Мінрегіон разом із Держге-
окадастром мають стратегію 
реформування земельних 
відносин у державі.

«Принципи дуже прості: 
передача повноважень на 
місця, ліквідація корупції, за-
провадження адміністратив-
них послуг в електронному 
вигляді, раціональна систе-
ма обігу та контролю земель. 

Все це вже реалізовано у 
нормальних економіках, нам 
треба лише взяти звідти най-
краще та належним чином ім-
плементувати», - додав Ген-
надій Зубко.

«Децентралізація земель-
них відносин передбачає пе-
редачу права розпорядження 
землями громадам, власність 
на землі перейде об’єдна-
ним громадам. Держгеока-
дастр здійснюватиме лише 
контроль за використанням 
землі», - наголосив Геннадій 
Зубко.

За словами урядовця, до-
рожня карта реформування 
земельної сфери  готова, і її 
презентують вже на найближ-
чому засіданні Уряду.

Нагадаємо, що Міністер-
ство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-ко-
мунального господарства є 
ключовим у сфері реалізації 
реформи децентралізації.

Одним з нещодавніх при-
кладів успішної імплементації 
реформи стала передача на 
місця повноважень Держав-
ної архітектурно-будівельної 
інспекції  (ДАБІ).

Джерело: Мінрегіон
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Мінрегіон реалізує держав-
ну політику у будівельній галузі 
та залучає кошти на реаліза-
цію житлових програм, а також 
програм з енергоефективності 
та реконструкції житлово-ко-
мунального господарства.

За словами заступника 
Міністра регіонального ро-
звитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України Романа Абрамовсько-
го, у 2016 році буде збільшено 
обсяг коштів та, відповідно, 
фінансування з Державного 
фонду регіонального розвитку.

«Цього року у ДФРР було 
закладено 2,9 мільярди гри-
вень. Ми очікуємо, що наступ-
ного року ця сума збільшиться 
до 5 мільярда. Таке збільшен-
ня фінансування сприятиме 
ефективному проведенню 
децентралізації та розвитку 
територіальних громад. Крім 
того, значна частина цих ко-
штів буде спрямована на бу-
дівництво по всій країні», - 
вважає Роман Абрамовський. 

Також, за ініціативи Віце-
прем’єр-міністра – Міністра 
регіонального розвитку, будів-

ництва та житлово-комуналь-
ного господарства України 
Геннадія Зубка розпочалася 
робота щодо відновлення дер-
жавних будівельних програм. 
Йдеться зокрема про Дер-
жавну програму пільгового 
молодіжного кредитування та 
програму «Доступне житло». 
Заступник Міністра нагадав, 
що ці програми зараз не на-
повнені грошима і фінансу-
ються за рахунок повернен-
ня кредитів, виданих раніше.

«Мінрегіон направив до 
Мінфіну відповідні бюджет-
ні запити на 2016 рік, в яких 
передбачено фінансування 
житлових програм у розмірі 2 
мільярди гривень. Загалом, 
якщо скласти ще й вкладені 
кошти від приватних осіб та 
відрахування на ці житлові 
програми з місцевих бюд-
жетів, ми зможемо вийти на 
суму у розмірі близько 6 мі-
льярдів гривень», - зазна-
чив Роман Абрамовський.

Активно розвивається і від-
носно новий напрямок у будів-
ництві: проведення робіт з тер-
момодернізації і впровадження 

енергоефективних заходів. З 
метою реалізації цих програм 
Мінрегіоном був спрямований 
ще один бюджетний запит, який 
передбачає виділення фінан-
сування у розмірі близько 500 
млн гривень на підтримку аль-
тернативної теплоенергетики.

«Ми маємо підтримку з 
боку західних партнерів, які 
готові долучитися до реаліза-
ції енергоефективних програм 
у будівництві. Єдине, чого 
вони чекають – це створення 
Фонду енергоефективності та 
часткового наповнення його 
грошима державного бюдже-
ту. За попередньою оцінкою 
ємність цього ринку сягає 600 
мільярдів гривень. Саме тому 
Віце-прем’єр-міністр наполя-
гає на відповідному фінан-
суванні», - зазначив Роман 
Абрамовський та нагадав, 
що створення Фонду енерго-
ефективності, діяльність яко-
го сприятиме впровадженню 
масштабної енергомодерні-
зації, передбачається законо-
проектом «Про енергетичну 
ефективність будівель», який 
розроблений Мінрегіоном та 
зараз знаходиться на юри-
дичній експертизі у Мінюсті.

Ще одна можливість для 
розвитку бізнесу – термомо-
дернізації будинків комуналь-
ної та державної власності. Всі 
умови для цієї роботи вже ство-
рені: влітку прийнято Закон 
України «Про запровадження 
нових інвестиційних можли-
востей, гарантування прав та 
законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 
для проведення масштабної 
енергомодернізації». Останній 
документ, на який чекає ри-
нок – примірний енергосервіс-
ний договір – буде погоджений 
Урядом найближчим часом. 

Джерело: Мінрегіон

БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ОТРИМАЄ ДОДАТКОВІ МЕХАНІЗМИ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
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Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 16 вересня 
2015 року № 964-р В’ячеслав Него-
да призначений першим заступник 
Міністра регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального 
господарства України. 

ДОВІДКА: 
Негода В’ячеслав Андронович 

народився 25 травня 1957 р. с. Бор-
щівка, Лановецького району Терно-
пільської області. 

ОСВІТА: 
1974-1980 – Київський інженер-

но-будівельний інститут, за спеціаль-
ністю архітектура

1996-2000 – Львівський Націо-

нальний університет ім. І.Франка, за 
спеціальністю правознавство

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
04.1980-01.1983 – архітектор, 

інженер-конструктор інженерно-бу-
дівельного відділу Всесоюзного про-
ектно-конструкторського інституту, 
м.Тернопіль

01.1983-04.1990 – начальник 
конструкторського бюро Виробничо-
го об’єднання “Ватра”, м. Тернопіль

04.1990-04.1998 – Тернопільсь-
кий міський голова, депутат Терно-
пільської облради, член облвикон-
кому

05.1998-01.2002 – перший за-
ступник виконавчого директора Асо-
ціації міст України

04.2000-11.2006 – голова секре-
таріату Спілки лідерів місцевих та 
регіональних влад України, керівник 
секретаріату Української асоціації 
місцевих та регіональних влад

11.2006-03.2008 – завідувач се-
кретаріату Комітету Верховної Ради 
України з питань державного будів-
ництва, регіональної політики та міс-
цевого самоврядування

03.2008-04.2010 – заступник 

Міністра Мінрегіонбуду
04.2010-06.2010 – перебував у 

відставці заступника Міністра
06.2010-01.2011 – директор Де-

партаменту регіональної політики та 
місцевого самоврядування Секре-
таріату Кабінету Міністрів України

01.2011-03.2014 – перший за-
ступник директора Департаменту 
забезпечення взаємодії з Верхов-
ною Радою України та регіонами, 
завідуючий відділом експертизи і 
аналізу розвитку територій та ви-
борчих прав Секретаріату Кабінету 
Міністрів України

03.2014- 10.2014 – перший за-
ступник Міністра регіонального ро-
звитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства

10.2014 - 09.2015- заступник 
Міністра регіонального розвитку, бу-
дівництва  та житлово-комунального 
господарства України - керівник апа-
рату

09.2015 – по т/ч - перший заступ-
ник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України 

Джерело: Мінрегіон

В’ЯЧЕСЛАВА  АНДРОНОВИЧА  НЕГОДУ  ПРИЗНАЧЕНО  ПЕРШИМ 
ЗАСТУПНИКОМ  МІНІСТРА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,   БУДІВНИЦТВА 

ТА   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА  УКРАЇНИ
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ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ЗМОЖУТЬ ОТРИМУВАТИ 
ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА

Військовослужбовці змо-
жуть отримувати грошову ком-
пенсацію на придбання житла. 
Про це повідомив заступник 
Міністра оборони Юрій Гусєв на 
брифінгу. Заступник Міністра 
зазначив, що на засіданні Кабі-
нету Міністрів прийнято рішен-
ня про спрямування частини 
коштів за бюджетною програ-
мою забезпечення житлом вій-
ськовослужбовців на компен-
сації для тих людей, які мають 
право на отримання житла.

«Прийнято рішення про те, 
що частину коштів за бюджет-
ною програмою забезпечення 
житлом військовослужбовців 
буде спрямовано у вигляді 
компенсації для тих людей, які 

мають право 
на отримання 
житла. І отри-
мавши кошти, 
люди самі змо-
жуть купити 
собі житло в 
тому місці, де 
вони мають 
бажання про-
живати і далі 
працювати», - 
зазначив Юрій 
Гусєв.

Нагадаємо, 
що Будівель-
на палата України спільно з 
Міністерством оборони Украї-
ни активно працює з розробки 
пропозицій, спрямованих на 

вирішення питань забезпечен-
ня військовослужбовців жит-
лом. 

Джерело: 
Будпалата та Міноборони
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СЕРГІЙ КОМНАТНИЙ: ДЕРЖАВНИМ ЖИТЛОВИМ ПРОГРАМАМ В 
УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТРЕБА ПРИДІЛЯТИ БІЛЬШЕ УВАГИ 

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

«Державним житловим 
програмам, що підтвердили 
свою економічну ефектив-
ність та мають позитивний со-
ціальний результат, в умовах 
децентралізації треба при-
діляти більше уваги на міс-
цевому рівн»і, - переконаний 
виконуючий обов’язків голови 
правління Державного фонду 
сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву Сергій 
Комнатний.

«За підсумками 2014 року, 
що не є показовим в розумінні 
найкращих показників фінан-
сування, в ході реалізації дер-
жавних соціальних житлових 
програм, що реалізовуються 
Фондом «Держмолодьжитло», 
в будівельну галузь залучено 
понад 245,1 млн. грн. Зокре-
ма: 104,62 млн. грн. бюджет-
них коштів; внесків громадян 
– 100,43 млн. грн., кредитних 
ресурсів комерційних банків – 
40,05 млн. грн. Тобто ресурс, 
виділений з державного та 
місцевих бюджетів, дозволив 
залучити як заощадження 
громадян, так кошти банків», 
- зазначив Сергій Комнатний.

У 2015 році, за словами 

керівника Фонду «Дер-
жмолодьжитло», у 
державному бюджеті 
передбачені лише ко-
шти спеціального фон-
ду, які спрямовуються 
на кредитування мо-
лоді для придбання 
житла. І тому, зокрема 
з огляду на напрямок 
децентралізації, біль-
шу увагу варто зверну-
ти на реалізацію таких 
житлових програм за 
рахунок місцевих бюд-
жетів.

«Кошти на реалі-
зацію місцевих програм з 
забезпечення населення 
доступним житлом дійс-
но закладаються, проте, 
такі обсяги не відповіда-
ють реальним потребам та 
затвердженим місцевими 
програмами показникам. 
На поточний рік з загаль-
них фондів місцевих бюд-
жетів на пільгове кредиту-
вання молоді заплановано 
спрямувати 40,8 млн. грн., 
спеціальних - 21,1 млн. 
грн. Такі обсяги не зможуть 
ефективно вплинути на бу-
дівельну галузь», - зазначає 
в.о. голови правління Фонду 
«Держмолодьжитло».

Сергій Комнатний наго-
лосив, що органи місцевого 
самоврядування мають усві-
домити, що розвиток та до-
бробут регіону залежить від 
добробуту населення, яке в 
ньому проживає, а однією з 
обов’язкових умов добробу-
ту кожної людини є власна 
оселя. Крім того, як всі ми 
розуміємо, з економічної 
точки зору - розвиток бу-
дівельної галузі - це розви-

ток регіону в цілому, робочі 
місця, розвиток суміжних 
з будівництвом галузей, 
збільшення податкових над-
ходжень до бюджетів тощо.

«Житлові програми не-
обхідно розвивати на міс-
цях. Це мають бути не лише 
декларативні засади, які 
викладаються на паперо-
вих носіях, це мають бути 
реальні дії, реальні ресурси 
і, як наслідок, позитивні зру-
шення у розвитку кожного 
окремого регіону», - сказав 
Сергій Комнатний.

 Нагадаємо, що Будівель-
на палата України підписала 
Меморандум про співпрацю 
з Державною спеціалізова-
ною фінансовою установою 
«Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому бу-
дівництву». Ціль підписання 
цього документу – співпра-
ця і консолідація зусиль 
Сторін, спрямованих на ре-
алізацію житлової політики 
держави, захист житлових 
прав громадян України, за-
провадження інноваційних 
механізмів спрямованих на 
вирішення житлових про-
блем населення України.

Під час події Президент 
Будівельної палати України, 
Герой України Петро Степа-
нович Шилюк зазначив, що 
підписаний Меморандум до-
зволить об’єднати зусилля 
з відродження будівельної 
галузі України, яка завжди 
вирішувала дуже важливе 
соціальне завдання - будів-
ництво житла.

Джерело: 
Будпалата та Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому 
будівництву
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ДМИТРО АНДРІЄВСЬКИЙ: РАТИФІКАЦІЯ УГОДИ З ЯПОНІЄЮ 

ПРО КРЕДИТ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ БОРТНИЦЬКОЇ 
СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ – ВАЖЛИВИЙ КРОК ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТОЛИЦІ
2 вересня під голову-

ванням члена президії Бу-
дівельної палати України, 
Народного депутата Украї-
ни Дмитра Андрієвського 
відбулося засідання Комі-
тету з питань будівництва 
містобудування та житло-
во-комунального господар-
ства. Одним з основних 
питань, які розглядалися 
Комітетом, були зміни до 
податкового та митного за-
конодавства, необхідні для 
реалізації проекту з рекон-
струкції Бортницької станції 
аерації. 

На початку вересня Вер-
ховна Рада України Зако-
ном ратифікувала Договір 
між Урядом України та Уря-
дом Японії про надання кре-
диту для реалізації проекту 
модернізації Бортницької 
станції очистки стічних вод 
у рамках реалізації проек-
ту «Реконструкція споруд 
очистки стічних каналізацій-
них вод і будівництво техно-
логічної лінії по обробці та 
утилізації осадів Бортниць-
кої станції аерації» у сумі 
108,193 млрд. єн, підписану 
6 червня 2015 р. в м. Києві.

Під час засідання пар-
ламенту перед голосуван-
ням за законопроект Голова 
Верховної Ради Володимир 
Гройсман відзначив ваго-
мий внесок народного де-
путата, Першого заступника 
Голови Комітету з питань 
будівництва, містобудуван-
ня та житлово-комуналь-
ного господарства Дмитра 
Андрієвського  в роботу над 
цим важливим і масштаб-
ним проектом. “Я хотів би 
відзначити позицію Дмитра 
Андрієвського. Він  є одним 
із двигунів цього питання. 
Вважаю, що і депутати, і ки-
яни підтримують  цей про-
ект”, - підкреслив Володи-
мир Гройсман.

“Ратифікувавши сьогод-

ні угоду з Японією щодо 
залучення понад мільяр-
да доларів кредиту на 40 
років фактично без відсот-
ків, Верховна Рада зро-
била важливий крок щодо 
реконструкції БСА. Це до-
зволить забезпечити еколо-
гічну безпеку столиці. Але 
для того щоб реалізувати 
проект реконструкції,  не-
обхідно підтримати запро-
поновані Мінфіном зміни до 
законодавства”, -  наголо-
сив Дмитро Андрієвський. 

Члени Комітету одного-
лосно вирішили рекомен-
дувати парламенту під-
тримати законопроекти у 
першому читанні.

Джерело: 
Комітет з питань будівнцтва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства



ПРОЙШЛО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

16 вересня  пройшло за-
сідання Комітету з питань 
будівництва, містобудуван-
ня і житлово-комунального 
господарства на якому були 
розглянуті наступні питання: 

1. Пропозиції Президента 
до Закону про внесення змін 
до Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги» (щодо 
нарахування субсидій пенсіо-
нерам та інвалідам) (реєстр. 
№ 2676 від 24.07.2015 року) 
- Бабак А.В. (Кічковська М.П.); 

2. Проект Закону про вне-
сення змін до Закону України 
«Про житлово-комунальні по-
слуги» (щодо удосконалення 
механізму надання послуг 
з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкових тери-
торій) (реєстр. № 1714 від 
13.01.2015 року, ІІ читання) 
- Бабак А.В. (Бєльдєй М.В.); 

3. Проект Закону про вста-
новлення мораторію на висе-
лення, стягнення житла, на-
рахування та стягнення пені 
та інших штрафних санкцій за 
житлово-комунальні послуги 
і припинення їх надання (від-
ключення) (реєстр. № 2460 
від 23.03.2015 року, внесений 
народними депутатами Украї-
ни Королевською Н.Ю., Со-
лодом Ю.В., Дунаєвим С.В.) 
- Бабак А.В. (Кічковська М.П.); 

4. Проект Закону про 
встановлення мораторію на 
підвищення цін і тарифів на 
житлово-комунальні послуги 
(реєстр. № 2342 від 06.03.2015 

року, внесений народними де-
путатами України Вілкулом 
О.Ю., Колєсніковим Д.В. та ін.) 
- Бабак А.В. (Кічковська М.П.); 

5. Проект Закону про вне-
сення змін до Закону Украї-
ни «Про регулювання місто-
будівної діяльності» (щодо 
створення законодавчих 
умов, направлених на недо-
пущення ухилення замовника 
від пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту) (реєстр. № 1044 від 
03.06.2015 року, доопрацьо-
ваний, внесений народним 
депутатом України Міщенком 
С.Г.) - Сабашук П.П., Марчен-
ко О.О. (Михайленко Г.В.); 

6. Проект Закону про вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо 
уточнення сфери застосуван-
ня та удосконалення окремих 
положень передачі гуртожит-
ків у власність територіаль-
них громад і забезпечення 
реалізації житлових прав за-
конними мешканцями гурто-
житків) (реєстр. № 1076 від 
17.07.2015 року, на заміну 
раніше поданого, внесений 
народними депутатами Украї-
ни А.В. Шиньковичем, С.І. 
Скуратовським та ін.) - Шинь-
кович А.В. (Коваленко В.Л.); 

7. Проект Закону про 
внесення змін до Закону 
України «Про забезпечен-
ня реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» щодо 
захисту прав мешканців гур-
тожитків (реєстр. № 1382 від 
10.12.2014 року, внесений 
народним депутатом Украї-
ни А.В. Яценком) - Шинько-
вич А.В. (Коваленко В.Л.); 

8. Проект Закону про вне-
сення змін до статті 14 Зако-
ну України «Про забезпечен-

ня реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» (щодо 
передачі гуртожитків у влас-
ність територіальних громад) 
(реєстр. № 2589 від 07.04.2015 
року, внесений народними де-
путатами України О.В. Дроз-
диком, С.В. Драюком) - Шинь-
кович А.В. (Коваленко В.Л.); 

9. Проект Закону про вне-
сення змін до деяких законів 
України (щодо реалізації права 
на приватизацію житла меш-
канцями гуртожитків) (реєстр. 
№ 2283а від 03.07.2015 року, 
внесений народними депута-
тами України А.Є. Білецьким 
і О.М. Петренком) - Шинь-
кович А.В. (Коваленко В.Л.); 

10. Проект Закону про 
внесення змін до Закону 
України «Про забезпечен-
ня реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» 
(реєстр. 2434а від 23.07.2015 
року, внесений Кабінетом 
Міністрів України) - Шинько-
вич А.В. (Коваленко В.Л.); 

11. Різне: 
11.1. Про створення Ро-

бочої групи з розробки єди-
ного законопроекту «Про 
внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України у 
сфері поводження з побуто-
вими відходами» представ-
никами профільного Комітету 
та ініціювати його прийняття 
в Парламенті - Бабак А.В, Ко-
дола О.М. (Кічковська М.П.); 

11.2. Про переведення 
Поплавської Ксенії Вікторів-
ни, спеціаліста І категорії 
секретаріату Комітету, на 
посаду консультанта секре-
таріату Комітету - Скуратовсь-
кий С.І. (Манцевич Ю.М.)

Джерело: 
Комітет з питань будівнцтва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ 
ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ ШИЛЮК: РОЗВИВАЄТЬСЯ БУДІВЕЛЬНА 

ГАЛУЗЬ – РОЗВИВАЄТЬСЯ ЕКОНОМІКА ДЕРЖАВИ 

З 16 по 18 вересня 
в виставковому центрі 
«КиївЕкспоПлаза» прохо-
дила Міжнародна виставка 
«Будівництво, Архітектура, 
Нерухомість», партнером 
якої виступила Будівельна 
палата України, а організа-
тором - член Палати ТОВ 
«Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок». 

У церемонії офіційного 
відкриття цього Експофору-
му брали участь:

- Заступник Міністра ре-
гіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
України Роман Романович 
Абрамовський;

- Перший заступник го-
лови Комітету Верховної 
Ради України з питань бу-

дівництва, містобудування 
і житлово-комунального го-
сподарства, член президії 

Будівельної палати Украї-
ни Дмитро Йосипович Ан-
дрієвський;

- Заступник голови Комі-
тету Верховної Ради України 
з питань будівництва, місто-
будування і житлово-кому-
нального господарства, ві-
це-президент Будівельної 
палати України Петро Пав-
лович Сабашук;

- Президент Будівельної 
палати України, Герой Украї-
ни Петро Степанович Шилюк;

- Генеральний директор 
ТОВ «Київський міжнарод-
ний контрактовий ярмарок», 
член президії Будівельної 
палати України Олег Петро-
вич Коваль;

- Президент асоціації 
«Українська Асоціація Ке-
раміки Володимир Іванович 
Рева.

Фото - 1:  Під час відкриття Експофоруму: (зліва направо) Президент Будівель-
ної палати України, Герой України Петро Степанович Шилюк, Перший заступник 
голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і 
житлово-комунального господарства, член президії Будівельної палати України 
Дмитро Йосипович Андрієвський та Заступник голови Комітету Верховної Ради 
України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального госпо-
дарства, віце-президент Будівельної палати України Петро Павлович Сабашук

Фото -2:  Почесні гості Експофоруму у виставкового павільйону 
Будівельної палати України
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Відкриваючи Експофорум 
Олег Петрович Коваль подя-
кував за підтримку і співпра-
цю Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України та Бу-
дівельну палату України.

- Торік наша компанія 
стала членом Будівель-
ної палати України, а цього 
року ми увійшли в президію 
цього професійного об’єд-
нання будівельників, про-
ектувальників і виробників 
будівельних матеріалів та 
виробів України. Київський 
Міжнародний Контрактовий 
Ярмарок робить все, щоб на 
наших виставкових заходах 
було відображено все те, що 
робить Будівельна палата 
України На цьому форумі в 
рамках виставки Будівництво 
та Архітектура пройде пре-
зентація конкурсних проектів 
житлових будинків в рамках 
підготовкі цільової програми 
«Доступне житло», - зазна-
чив генеральний директор 
компанії-організатора Експо-
форуму Олег Коваль. Він та-
кожпоінформував присутніх 

на заході про те, що в ниніш-
ньому Експофорумі бере 
участь більше 100 компаній, 
а займає він майже 6 тис. кв. 
м.

Заступник Міністра регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комуналь-
ного господарства України 
Роман Романович Абрамовсь-
кий у своєму виступі зазначив, 

що виставка «Будівництво, 
Архітектура, Нерухомість» - 
помітна подія в будівельній 
галузі України.

- Ми бачимо, що на вистав-
ці представлено дуже бага-
то компаній, що пропонують 
нові будівельні матеріали і 
технології, у тому числі і в та-
кому важливому напрямі, як 
енергозбереження, - підкрес-
лив Роман Романович Абра-
мовський.

Розглядаючи питання 
енергозбереження заступ-
ник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального госпо-
дарства України відзначив 
важливу роль Закону про 
енергоефективні будівлі. 

- Це абсолютно новий за-
кон України, який встановить 
мінімальні вимоги до енергое-
фективності будинків, механіз-
ми енергетичної сертифікації 
будівель, визначить принципи 
державної підтримки заходів з 
енергоефективності та будів-
ництва будівель.

Фото -4:  Еспофорум відкритий: Перший віце-президент Будівельної па-
лати України Станіслав Телисфорович Сташевський (у центрі), Перший 
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівни-
цтва, містобудування і житлово-комунального господарства, член пре-
зидії Будівельної палати України Дмитро Йосипович Андрієвський (пра-
воруч) та член президії Будівельної палати України  Анатоль Маркович 
Кармінський (зліва) 

Фото -3:  На відкритті Експофоруму виступив Заступник Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України Роман Романович Абрамовський
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Це буде революційним 
проривом в нашому зако-
нодавстві. Прийняття цього 
закону, є досить актуаль-
ним для України, не тіль-
ки по частині імплемента-
ції європейських директив, 
але також і для оптиміза-
ції економіки, - зазначив 
Роман Абрамовський.

Вітаючи учасників і гостей 
Експофоруму з початком ро-
боти перший заступник голо-

ви Комітету Верховної Ради 
України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-ко-
мунального господарства, 
член президії Будівельної 
палати України Дмитро Йо-
сипович Андрієвський зазна-
чив, що вже багато років 
цей будівельний виставко-
вий форум є майданчиком 
для спілкування всіх учас-
ників будівельного ринку.

- Сьогодні непроста си-

туація в будівельній галузі, 
але єдина команда, яка сьо-
годні працює і в профільно-
му комітеті Верховної Ради 
України і в Міністерстві регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комуналь-
ного господарства України, 
робить все можливе аби за-
конодавчо підтримати і дати 
поштовх до розвитку бу-
дівельної галузі України, - наго-
лосив  Дмитро Андрієвський.

Президент Будівельної 
палати України, Герой Украї-
ни Петро Степанович Шилюк 
у своєму виступі зазначив 
на необхідності державної 
підтримки в будівництві до-
ступного і соціального жит-
ла. Було б непогано, якби 
була прийнята програма 
з реконструкції п’ятипо-
верхівок. Це дуже великий 
потенціал для відродження 
будівельної галузі. Будівель-
ну галузь необхідно підтри-
мувати, оскільки кожен бу-
дівельник дає роботу десяти 
суміжникам. Розвивається 
будівельна галузь, розви-
вається економіка держави, 
- переконаний президент 
Будівельної палати України.

Джерело: Будпалата

Фото -5:  Виконавчий секретар Будівельної палати України Руслан 
Володимирович Ковтун та  начальник управління житлової політики 
департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України Світлана Михайлівна Старцева
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ТА МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ 
ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

24 вересня, у Києві від-
булося підписання Мемо-
рандуму про співпрацю 
між Будівельною палатою 
України та Міністерством 
оборони України щодо 
забезпечення військово-
службовців Збройних Сил 
України житлом.

Від професійного об’єд-
нання будівельників, про-
ектувальників і виробників 
будівельних матеріалів та 
виробів України Меморан-
дум підписав Президент 
Будівельної палати Украї-
ни, Герой України Петро 
Степанович Шилюк, а від 
оборонного відомства - 
Міністр оборони України 
генерал-полковник Степан 
Тимофійович Полторак, 
який доручив провести 
захід и передати цей До-
кумент своєму заступни-
ку - Юрію Веніаміновичу 
Гусєву.

Метою цього Меморан-
думу є співпраця і кон-
солідація зусиль Сторін, 
спрямованих на реаліза-
цію державної  житлової 

політики, захист житлових 
прав військовослужбовців 
України та запровадження 
інноваційних механізмів, 
спрямованих на вирішен-
ня їх житлових проблем, а 
також сприяння розвитку 
будівельної та пов’язаних 
з нею галузей народного 
господарства, всебічному 
розвиткові будівельної ін-
дустрії.

- Програма реалізації 
житла для військовослуж-
бовців за бюджетні кошти 
– це реальна підтримка бу-
дівельного ринку України. 
Члени Будівельної палати 
України готові співпрацю-
вати і будувати житло для 
військовослужбовців за ко-
шти інвесторів і на земель-
них ділянках Міністерства 
оборони України, - зазна-
чив Президент Будівельної 
палати України Петро Сте-
панович Шилюк після під-
писання Меморандуму. 

Заступник Міністра обо-
рони України Юрій Гусєв під-
тримав пропозицію Петра 
Шилюка та запропонував 

створити робочу групу та 
відпрацювати усі необхідні 
механізми. 

- Наша головна задача 
- щоб усі герої отримали 
ключі від квартир, адже ми 
працюємо для того, щоб 
військовослужбовці були 
забезпеченні усім необ-
хідним, - сказав заступник 
Міністра оборони України. 

Крім цього він відзначив 
особливу роль будівель-
ників у вирішенні дуже важ-
ливого соціального питан-
ня - забезпечення житлом 
військовослужбовців.

- Ми здійснимо всі зу-
силля спільно з об’єднан-
ням будівельників для того, 
щоб забезпечити закупівлю 
житла для військовослуж-
бовців за прозорим ме-
ханізмом. Усі закупівлі ма-
ють відбуватися публічно, а 
громадськість повинна кон-
тролювати якість, терміни 
та ціни будівництва, -  на-
голосив заступник Міністра 
оборони Юрій Гусєв. 

- На сьогоднішній день 
Міноборони України здій-
снює цілу низку заходів із 
закупівлі житла, ми запро-
шуємо усіх учасників Бу-
дівельної палати України 
брати участь у закупівлі 
житла, запрошуємо гро-
мадськість контролювати 
процес закупівлі. Я сподіва-
юся, що до кінця року ми 
виконаємо бюджетну про-
граму із закупівлі житла 
для військовослужбовців і 
продовжимо цю роботу на-
ступного року, - підкреслив 
Юрій Гусєв. 

Джерело: 
Будпалата та Міноборони
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ В РАМКАХ ЕКСПОФОРУМУ 
ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦІЮ КОНКУРСНИХ ПРОЕКТІВ 

ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»

Серед багатьох яскравих 
заходів, які запам’ятаються 
учасникам і гостям Міжна-
родного Експофоруму«Бу-
дівництво, Архітектура, Не-
рухомість», який пройшов у 
Києві, особливе місце займає 
презентація конкурсних проек-
тів житлових будинків цільової 
програми «Доступне житло», 
яку організувала Будівельна 
палата України, за підтрим-
ки члена Будівельної палати 
України ТОВ «Київський міжна-
родний контрактовий ярмарок» 
та пройшла в рамках виставки 
«Будівництво та Архітектура». 

У заході взяли участь:
- Президент Будівельної 

палати України, Герой України 
Петро Степанович Шилюк; 

- Народний депутат Украї-

ни, Перший заступник голо-
ви Комітету Верховної Ради 
України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-ко-
мунального господарства, 
член президії Будівельної па-
лати України Дмитро Йосипо-
вич Андрієвський; 

- Заступник Міністра оборо-
ни України Юрій Веніамінович 
Гусєв;

- Виконуючий обов’язки го-
лови правління Державного 
фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву Сергій 
Олександрович Комнатний;

- Перший віце-президент 
Будівельної палати Украї-
ни Станіслав Телісфорович 
Сташевський;

- Начальник управління 
житлової політики департа-

менту систем життєзабезпе-
чення та житлової політики 
Міністерства регіонального ро-
звитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України Світлана Михайлівна 
Старцева:

- Директор департамен-
ту капітального будівництва 
Міністерства оборони України 
Людмила Анатоліївна Шра-
менко. 

Відкриваючи презентацію 
конкурсних проектів житлових 
будинків цільової програми 
«Доступне житло» Президент 
Будівельної палати України, 
Герой України Шилюк Петро 
Степанович зазначив, що Па-
лата вже майже 10 років зай-
мається питаннями доступного 
житла.

Фото -1: Почесні   гості   презентації (зліва направо) Перший віце-президент Будівельної палати України 
Станіслав Телісфорович Сташевський, Народний депутат України, Перший заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, член 
президії Будівельної палати України Дмитро Йосипович Андрієвський, Президент Будівельної палати Украї-
ни, Герой України Петро Степанович Шилюк, Заступник Міністра оборони України Юрій Веніамінович Гусєв, 
Виконуючий обов’язки голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 
Сергій Олександрович Комнатний
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- Володимир Аврумович 
Поляченко, якого ми пам’я-
таємо як високопрофесій-
ного будівельника і держав-
ного діяча, будучи першим 
Президентом Будівельної 
палати України очолював 
цю роботу. Була створена 
робоча група на рівні Кабі-
нету Міністрів України. До 
цієї роботи були залучені, 
будівельники, політики...

Був досягнутий і певний 
результат: розроблено про-
ект закону про будівництво 
доступного житла, який був 
представлений Главі нашої 
держави.

У 2007 році був виданий 
Указ Президента України 
«Про заходи щодо будів-
ництва доступного житла в 
Україні та поліпшення забез-
печення громадян житлом» 
в якому говорилося: «Визна-
ти одним з провідних на-
прямів забезпечення реалі-
зації конституційного права 
громадян України на житло. 
Будівництво за державної 
підтримки доступного жит-
ла - недорогого житла , яке 
здатні придбати громадяни 
з невисоким рівнем доходів, 

які потребують поліпшення 
житлових умов... ».

На реалізацію цього 
завдання Постановою Кабі-
нету Міністрів України були 
визначені витрати на будів-
ництво доступного житла в 
обсязі не менше 0,5 відсот-
ка валового внутрішнього 
продукту.

Сьогодні роботу з реалі-
зації цієї важливої соціаль-
ної задачі необхідно про-
довжувати. І презентація 
конкурсних проектів жит-
лових будинків цільової 
програми «Доступне жит-
ло» засвідчує про те, що 
Будівельна палата Украї-
ни продовжує працювати в 
цьому напрямку, - зазначив 
Петро Шилюк.

Народний депутат Украї-
ни, Перший заступник го-
лови Комітету Верховної 
Ради України з питань бу-
дівництва, містобудування 
і житлово-комунального го-
сподарства, член президії 
Будівельної палати України 
Андрієвський Дмитро Йоси-
пович вітаючи учасників і го-
стей презентації сказав, що 
словосполучення «Доступ-

не житло» не залишає бай-
дужим мільйони українців.

- До мене як до Народного 
депутата України люди звер-
таються по трьом основним 
питанням - це соціальний 
захист, житлово-комуналь-
не господарство та житло. І 
давати відповіді, найбільш, 
складно саме по третьому 
питанню - забезпеченню 
житлом. Всім зрозуміло, що 
будь-яка сім’я, кожен грома-
дянин європейської держа-
ви, а Україна - європейська 
держава, має перспективу 
отримання власного житла. 
Але для багатьох поколінь 
українців ця перспекти-
ва, залишається поки, що 
мрією. І на жаль, вона за-
лишиться мрією, якщо ми 
принципово не змінимо цю 
ситуацію, - переконаний 
Дмитро Андрієвський.

Народний депутат Украї-
ни, член президії Будівель-
ної палати України зазначив 
також, що сьогодні є закони, 
що регулюють відповідну 
діяльність, спрямовану на 
вирішення житлових про-
блем. Але реально реалізо-
вувати ці програми, спрямо-
вані на вирішення важливого 
соціального завдання, не 
дозволяють відсутність не-
обхідних фінансових ресур-
сів і політичної волі.

- Ми повинні вирішити 
питання, яким чином наші 
співвітчизники можуть прид-
бати якісне та доступне жит-
ло. І презентація конкурсних 
проектів житлових будинків 
цільової програми «Доступ-
не житло», яку організувала 
Будівельна палата України, 
показує, в якому напрямку 
ми повинні рухатися, щоб 
вирішити цю важливу со-
ціальну задачу.

Фото -2:  Про проект ПАТ«Домобудівний комбінат №4» розповів 
заступник головного інженера – головний технолог  підприємства 
Омельчук Василь Петрович
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Цьому сприятиме, без-
умовно, і бюджетна децен-
тралізація. Тільки за рахунок 
цього, регіональні бюдже-
ти отримали вже близько 1 
млрд грн, а Київ - близько 
2 млрд. грн. Звичайно ж, 
частина цих грошей можна 
буде направляти на реалі-
зацію програми доступного 
житла.

І таку роботу ми з вами 
можемо зробити. Народні 
депутати України, члени про-
фільного Комітету і робочої 
групи по доступному житлу, 
яку очолює Петро Павлович 
Сабашук, будуть активно 
працювати в цьому напрям-
ку, щоб від ідей перейти до 
конкретних справ. Цьому 
сприятиме і плідна робота 
профільного Комітету Вер-
ховної Ради зі Будівельною 
палатою України.

Всі пропозиції ви можете 
подавати в Будівельну пала-
ту України. І я вас запевняю, 
що шлях від неї до нашого 
профільного Комітету, шлях 

від ідеї до конкретного зако-
нопроекту, досить, короткий, 
- наголосив Дмитро Йосипо-
вич Андрієвський.

Заступник Міністра обо-
рони України Юрій Веніамі-
нович Гусєв привітав Бу-
дівельну палату України з 
дуже важливим заходом 
- презентацією конкурсних 
проектів житлових будинків 
цільової програми «Доступ-
не житло» і зазначив, що 
сьогодні всі державні органи 
приділяють особливу увагу 
питанню оборони та забез-
печення військовослужбов-
ців Збройних Сил України 
житлом. І в цьому році впер-
ше за всю історію незалеж-
ності України передбачено 
рекордну суму на закупівлю 
житла для військовослуж-
бовців у розмірі 1 млрд 140 
млн. грн.

- Ми активно з Мінрегіо-
ном відпрацьовуємо гранич-
ну вартість житла в регіонах 
України по якій можна буде 
купувати житло для військо-

вослужбовців. Наразі три-
вають конкурси із закупівлі 
такого житла. Користуючись 
нагодою, з урахуванням того, 
що тут присутні ЗМІ, Народні 
депутати, Будівельна палата 
України, керівники будівель-
них компаній хочу запросити 
будівельні компанії, які готові 
реалізовувати доступне жит-
ло для військовослужбовців 
до участі в цьому конкурсі, - 
зазначив заступник Міністра 
оборони.

Він також подякував Бу-
дівельну палату України за 
плідну співпрацю.

- Нам необхідно отри-
мувати зворотний зв’язок 
з будівельним ринком. Ми 
проводили перші конкурси і 
побачили, що ніхто не про-
понує житло для військово-
службовців за тими цінами і 
за тими умовами проведен-
ня конкурсу, які затвердив 
Мінрегіон. 

І зараз, за участю Бу-
дівельної палати України ми 
розширили умови закупівлі 
не тільки готового житла, а й 
з пайовою участю. Зараз ми 
готові розглядати всі проек-
ти, які сприятимуть вирішен-
ню важливого соціального 
завдання - забезпечення 
доступним житлом військо-
вослужбовців, - підкреслив 
Юрій Веніамінович Гусєв.

Виконуючий обов’язки го-
лови правління Державного 
фонду сприяння молодіжно-
му житловому будівництву 
Комнатний Сергій Олек-
сандрович у своєму виступі 
зазначив, що презентація 
конкурсних проектів житло-
вих будинків цільової про-
грами «Доступне житло», 
дозволяє обговорити акту-
альні питання будівництва 
доступного житла.

Фото -3:  Дипломи учасникам конкурсу вручали  Народний депутат 
України, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України 
з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального госпо-
дарства, член президії Будівельної палати України Дмитро Йосипович 
Андрієвський та Президент Будівельної палати України, Герой України 
Петро Степанович Шилюк
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Держмолодьжитло - це 
не будівельна організація, 
ми - державна фінансова 
установа, яка реалізовує 
низку державних житлових 
програм, розробляє фінан-
сово-кредитні механізми 
для забезпечення наших 
громадян доступним жит-
лом. Примітно, що нинішня 
презентація відбувається 
в рамках підготовки нової 
програми доступного жит-
ла та підготовки нової кон-
цепції державної житлової 
політики в профільному 
Комітеті Верховної Ради 
України.

Сергій Олександро-
вич Комнатний наголосив, 
що на сьогоднішній день 
реалізація всіх держав-
них житлових програм на 
жаль, призупинена. Триває 
фінансування тільки дію-
чих договорів здешевлення 
вартості іпотечних кредитів.

- Але це зовсім не оз-
начає, що робота в цьому 
напрямку не ведеться. Сьо-
годні необхідно проаналізу-
вати всі державні житлові 
програми, внести до них 
відповідні зміни, розроби-
ти нові фінансово-кредитні 
механізми, які відповіда-
ли б на сьогоднішній день 
фінансовим можливостям 
держави і реаліям сьогод-
нішнього дня по фінансо-
вим можливостям наших 
громадян для придбання 
доступного житла, - під-
креслив Сергій Комнатний.

Після виступу почесних 
гостей презентації конкурс-
них проектів житлових бу-
динків цільової програми 
«Доступне житло», про свої 
проекти розповіли учасники 

конкурсу:
- Омельчук Василь Пе-

трович , заступник головно-
го інженера – головний тех-
нолог ПАТ«Домобудівний 
комбінат №4»;

- Гоц Владислав Воло-
димирович, головний інже-
нер проектів ТОВ «ЦЕНТР-
БУДПРОЕКТ.»;

- Добровінський Сергій 
Ремілович, головний архі-
тектор ПАТ «Гіпроцивіль-
промбуд;

- Підскальний Сергій 
Олександрович, керівник 
проектів ПВ МНТП «ФОР-
МА»;

- Брунько Володимир 
Михайлович, директор ТОВ 
«Інститут Проектування»; 

- Бутенко Валентина 
Олександровна, директор 
ТОВ «Київпроект – М». 

Всім учасникам конкурсу 
були вручені Дипломи. За-
служені нагороди вручали 
Народний депутат України, 
Перший заступник голови 
Комітету Верховної Ради 
України з питань будів-
ництва, містобудування і 
житлово-комунального го-

сподарства, член президії 
Будівельної палати Украї-
ни Дмитро Йосипович Ан-
дрієвський та Президент 
Будівельної палати Украї-
ни, Герой України Петро 
Степанович Шилюк. 

Завершуючи презента-
цію конкурсних проектів 
житлових будинків цільової 
програми «Доступне жит-
ло», Виконавчий секретар 
Будівельної палати України 
Руслан Володимирович Ко-
втун зазначив, що на цьому 
заході,конкурс проектів по 
доступному житлу не закін-
чується. 

 - Конкурс на кращі про-
екти Будівельна палата 
України продовжує і запро-
шує членів Палати, що во-
лодіють досвідом і потен-
ціалом у створенні проектів 
житлових будинків взяти 
участь у другому етапі кон-
курсу. Свої роботи направ-
ляйте до Секретаріату Па-
лати – e-mail:budpalata@
ukr.net, – наголосив Руслан 
Ковтун. 

Джерело: Будпалата

Фото -4:  Серед нагороджених Дипломами Будівельної палати України 
був і творчий колектив ПВ МНТП «ФОРМА»
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ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ, 
ДЕПУТАТ КИЇВРАДИ ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО ВІДПОВІВ 

НА ЗАПИТАННЯ КИЯН

9 вересня 2015 р. відбу-
лася інтернет-конференція 
віце-президента Будівель-
ної палати України, Героя 
України, депутата Київради 
Олександра Омельченка.

Олександр Олександро-
вич відповів на багато пи-
тань киян, які стосувалися, 
в тому числі і перспективи 
розвитку Києва. Зокрема, 
відповідаючи на запитання 

щодо розвитку транспорт-
ної інфраструктури столиці 
України він зазначив, що 
сьогодні в місті в першу 
чергу необхідно здійснюва-
ти реконструкцію, капіталь-
ний ремонт та будівництво  
нових транспортних кори-
дорів, шляхопроводів та 
будівництва понад 300 під-
земних переходів, а з ними 
– ліквідацію світлофорів, 

як це передбачено Гене-
ральним планом розвитку 
міста Києва до 2020 року.

Другий крок: поступова, 
планомірна зміна маломіс-
них (до 30 пасажиромісць) 
пасажирських автобусів на 
багатомісні (від 60 і біль-
ше пасажиромісць), а та-
кож двоярусні пасажирські 
автобуси (до 100 пасажи-
ромісць).

Продовження розморо-
ження будівництва станції 
метрополітену  від Подолу 
на Троєщину та нових ліній 
метрополітену на житлові 
масиви Троєщина та Вино-
градар.

За рахунок метрополіте-
ну зменшити навантажен-
ня на поверхневий назем-
ний транспорт (тролейбус, 
автобус, трамвай). Тарифи 
на транспорт зменшаться 
вдвічі самі по собі.

Джерело: Будпалата 
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПБГ «КОВАЛЬСЬКА» СЕРГІЙ 
ПИЛИПЕНКО: ВИСОКУ ЯКІСТЬ НАШИХ МАТЕРІАЛІВ МИ 

ПОСТІЙНО ДЕМОНСТРУЄМО НА ВЛАСНИХ ОБ’ЄКТАХ

Асоціація «Промисло-
во-будівельна група «Ко-
вальська» - найбільший в 
Україні виробник будівель-
них матеріалів та один з 
провідних девелоперів. 
Компанія об’єднує низку 
потужних підприємств у 
різних сегментах будівель-
ної галузі, що виконують 
повний обсяг робіт: від ви-
добування сировини і ви-
готовлення будівельних 
матеріалів до зведення 
об’єктів житлового, комер-
ційного та соціального при-
значення.

Одне з підприємств Асо-
ціації ПАТ «Завод залізо-
бетонних конструкцій ім. 
Світлани Ковальської» вхо-
дить до складу Будівель-
ної палати України. Це 
підприємство є найбіль-
шим виробником бетону та 
залізобетонної продукції в 

Україні. Від часу 
заснування у 
1956 році і до 
сьогодні завод 
не припиняє ви-
робництво та ро-
зробку нових ви-
дів продукції.

Візиткою під-
приємства є ви-
сока якість бетон-
них сумішей та 
ЗБВ, вироблених 
за допомогою су-
часних техноло-
гій та новітнього 
обладнання. Ши-

рокий парк автобетонозмі-
шувачів та іншої спеціаль-
ної техніки дозволяє 
здійснювати доставку чітко 
за графіком замовника.

Підприємство має влас-
ну лабораторію, що прово-
дить вхідний та вихідний 
контроль якості сировини 
і готових виробів відповід-
но, веде експериментальні 
роботи з розробки нових 
рецептур та тестування 
хімічних домішок, що підви-
щують якість бетонних 
сумішей. Лабораторії за-
безпечені найновішим та 
найсучаснішим обладнан-
ням, яке відповідає міжна-
родним стандартам.

До складу Асоціації 
«Промислово-будівельна 
група «Ковальська» вхо-
дить і ПрАТ «Термінал-М» 
- сучасне, високотехно-

логічне підприємство, яке 
засноване в 2008 році. На 
сьогоднішній день воно 
визнане кращим новозбу-
дованим заводом в Україні. 
Підприємство увійшло до 
числа лідерів з виробни-
цтва будівельних сумішей 
ізарекомендувало себе як 
надійний партнер та вироб-
ник високоякісних товарів 
і про це свідчить презен-
тація нового асортимен-
ту продукції ТМ Siltek, яка 
відбулася на відкритому 
виставковому майданчи-
ку ТОВ «Бетон Комплекс». 
Захід відвідали більше 
сотні гостей: керівники бу-
дівельних організацій, нау-
ковці, архітектори, офіційні 
регіональні представники.

«Сміливо можу заяви-
ти, що продукція ТМ Siltek 
серед вітчизняних анало-
гів на будівельному ринку 
України є поза конкурен-
цією, а високу якість на-
ших матеріалів ми постійно 
демонструємо на власних 
об’єктах ПБГ «Ковальсь-
ка». Будівельні суміші Siltek 
експортуються до низки 
країн-сусідів, у найближчих 
планах освоєння західних 
ринків»,– про це генераль-
ний директор ПБГ «Коваль-
ська» Сергій Пилипенко 
розповів у своєму виступі 
під час презентації.

Джерело: Прес-служба Асоціа-
ції «Промислово-будівельна група 
«Ковальська»
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 Треба визнати, що біль-
шість сучасних будівельних 
технологій, які сьогодні викори-
стовує національний будівель-
ний комплекс, прийшли до 
нас з-за кордону. Переконані 
песимісти можуть сказати, що 
новацій, ідей і вдалих вітчизня-
них розробок для будівельної 
галузі - не існує! Чи так це?

Поставивши собі за мету, 
відповісти на це непросте 
питання, Будівельна палата 
України розпочала роботу з 
пошуку фахівців, здатних гене-
рувати оригінальні інноваційні 
ідеї та рішення в області сучас-
ного будівництва.

І як виявилося - не дарма, 
земля українська багата талан-
тами, майстрами-умільцями... 
І сьогодні ми з задоволенням 
познайомимо наших читачів з 
одним з таких людей, членом 
Будівельної палати України, 
автором унікальної будівельної 
технології термоактивні аку-
мулюючи будівельні системи 
(ТААСС), інженером-будівель-

ником , кандидатом економіч-
них наук, директором ТОВ 
«Інститут проектування» 
Володимиром Брунько.

Владимир Михайлович, 
технология автором, кото-
рой Вы являетесь позволяет 
заказчику значительно сокра-
тить капитальные затраты 
на строительство до уровня 
от 4500 гр. за кв. м. За счет 
чего снижается стоимость 
строительства?

- Вы знаете, что традицион-
ное строительство начинается 
с котлована для обустройства 
фундамента. Технология ТА-
АСС позволяет отказаться от 
земляных работ... Мы исполь-
зуем плитные фундаменты, 
совмещенные с полом 1-го 
этажа, под которым находится 
утеплитель, в результате этого 
получается закрытый контур 
– снаружи стен, кровля и, что 
абсолютно не типично – под 
фундаментом, что очень важ-
но при решении задач энергос-
бережения. Отсутствие зем-

ляных работ и использование 
плитных фундаментов позво-
ляет заказчику экономить до 
7-10% стоимости строитель-
но-монтажных работ.

Важным моментом в нашей 
технологии является и кон-
структивная схема, представ-
ляющая собой полный каркас 
с оптимизированной сеткой 
колонн с консолями, позволя-
ющая уменьшить материало-
емкость и обеспечить принцип 
open-space (открытое про-
странство).

Технология ТААСС позво-
ляет отказаться от технических 
этажей (экономия до 5-7%) и 
несущих стен, что увеличивает 
полезную площадь на 8-9%. В 
целом, за счет комплекса ре-
шений конструктивного, пла-
нировочного и инженерного ха-
рактера на 20% уменьшаются 
расходы на строительство.

За счет этой технологии, 
реализации принципов open 
space и адресной инженерии 
сокращается срок проектиро-
вания и строительства. Это 
еще до 3-5% экономии капи-
тальных вложений.

Использование техноло-
гии ТААСС, интегрирующей в 
себя: отопление, вентиляцию 
и кондиционирование, а также 
горячее водоснабжение  от-
крывает новые возможности в 
строительстве и эксплуатации  
зданий различных типов.

Она может применяться, как 
при проектировании и строи-
тельстве торговых центров, так 
и промышленных зданий. И что 
особенно важно, она реально 
позволяет строить доступное и 
энергоэффективное жилье – кот-
теджи и многоквартирные дома. 
На сегодняшний день стоимость 
одного квадратного метра заказ-
чику обойдется от 4500 гр.

ВОЛОДИМИР БРУНЬКО: НАША ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛЬНО 
ДОЗВОЛЯЄ БУДУВАТИ 

ДОСТУПНЕ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ЖИТЛО



За счет чего решается 
задача снижения эксплуатаци-
онных расходов?

- Всем известно, что самые 
большие расходы связаны с 
обеспечением климата – отопле-
нием или охлаждением. Наша 
технология позволяет сократить 
расходы электроэнергии здания 
на 50% (фактические расходы: 
4,5 кВт*час э/э на 1 м2 в месяц в 
январе; в среднем за отопитель-
ный сезон – 3 кВт*час э/э на 1 м2 

в месяц; в режиме охлаждения – 
0,5 кВт*час э/э на 1 м2 в месяц), 
а также уменьшить мощность 
по всем инженерным системам, 
которая необходима в процессе 
эксплуатации здания – облегче-
ние задач Застройщика по ТУ.

 Хочу отметить, что за счет 
уменьшения теплопотерь и ис-
пользования активной термо-
аккумулирующей возможности 
каркаса, практически, на 50%  
достигается снижение эксплуа-
тационных расходов,

Владимир Михайлович, в ос-
нове Вашей технологии лежит 
принцип обеспечения климата 
здания за счет контроля тем-
пературы несущих частей зда-
ния - железобетонного каркаса. 
За счет чего и как решается 
эта задача?

- При традиционном строи-
тельстве задачу создания ком-
фортных климатических условий 
решают различные системы, в 
том числе - отопления, вентиля-
ции и кондиционирования.

Сейчас мы сидим в помеще-
нии и чувствуем, что работает 
кондиционер, а если правильно 
называть, то это тепловой насос 
– техническое изделие, в основе 
работы которого заложены ци-
клы последовательного сжатия и 
расширения газа. Холодный воз-
дух, поступающий с кондиционе-
ра, перемешивается с воздухом 
помещения и таким образом, 

благодаря конвекции достигает-
ся определенный комфорт.

Этот же принцип заложен и 
при обогреве помещения ото-
пительными батареями. Если 
вспомнить физику, то мы можем 
сказать, что сначала идет те-
плопередача от батареи к бли-
жайшим молекулам воздуха в 
помещении, которые начинают 
двигаться активнее и теснить 
более холодные молекулы, ну 
а они в свою очередь начинают 
теснить своих соседей. Создает-
ся направленное движение мо-
лекул, а параллельно идет пере-
дача энергии, поэтому в комнате 
в определенный момент стано-
вится равномерно тепло, но са-
мая высокая температура все 
равно рядом с батареей.

И так, какой вывод можно 
сделать? Традиционные систе-
мы отопления или охлаждения 
свои функции выполняют через 
воздух – запуск конвекционных 
процессов.

Логика наших соображений 
состояла в следующем: зачем 
нам греть здание через воздух, 
если это можно сделать напря-
мую. Мы понимали, что задача 
эта может решаться как за счет 
обогрева вертикальных кон-
струкций – стен, так и за счет 
обогрева горизонтальных частей 
здания – фундаментных плит, 
плит перекрытия и плит покры-
тия. После тщательных расчетов 

мы пришли к выводу, что логич-
нее всего греть надо горизон-
тальные конструкции здания.

И какие выводы привели Вас 
к этому решению?

- Начну немного с теории. 
Что такое здание? Существуют 
множество определений этого 
понятия: от римского архитек-
тора Марка Витрувия и других 
великих людей, которые давали 
свое толкование этому термину 
и до нынешних нормативных до-
кументов, в которых тоже зало-
жены определения в отношении 
зданий.

Мы стоим на таком опреде-
лении, что здание объективно - 
это некий объем в пространстве 
с контролируемой температу-
рой. И в принципе, так было ис-
покон веков…

Здание – это объем с кон-
тролируемым климатом. Объем, 
но без этого контроля – это уже 
сооружение. На мой взгляд, это 
логичное определение этому 
термину, потому, что человек 
приобретает здание только для 
того, чтобы иметь комфортные 
климатические условия, все 
остальное, в том числе и  кра-
сота  - это вторичные задачи и 
функции. Повторюсь, главная 
задача, чтобы в здании была 
комфортная температура. Воз-
никает закономерный вопрос, 
что такое комфорт?

Будівельна палата України
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Понятие комфорта 
включает температурный 
режим, в  физиологическом 
плане он должен находить-
ся  в рамках 21-22 градусов, 
влажностный режим, освеще-
ние и конвекционные процес-
сы в воздухе. Вот это четыре 
основных понятий комфорта 
и в здании они должны быть 
соблюдены. Основные тре-
бования по ним отражены и 
в различных нормативных 
строительных документах.

Но возвратимся к со-
ставляющим здание верти-
кальным и горизонтальным 
элементам. Наш анализ по-
казывает, что вертикальные 
части объема здания исполь-
зовать для решения задачи 
обеспечения комфортных 
климатических условий - не 
рационально. Почему?

Потому, что стены, это те 
конструктивные элементы, 
которые подвержены измене-
нию при перепланировке зда-
ний. Поэтому мы, исходя из 
этого, посчитали, что стены 
– не лучший вариант для обо-
грева здания, и мы этот вари-
ант не стали рассматривать.

В основу нашей техноло-
гии ТААСС было решено за-
ложить горизонтальные части 
здания, которые не подверже-
ны особому изменению. Мы 
совместили функцию обеспе-
чения климата или контроля 
температуры с несущей функ-
цией горизонтальных частей 
здания – в фундаментные 
плиты, плиты  перекрытия и 
плиты покрытия. Мы контро-
лируем температуру пола и 
потолка.

Мы можем говорить о 
том, что горизонтальные 
части здания в технологии 

ТААСС становятся термо-
активными строительными 
конструкциями. За счет ка-
ких технических решений ре-
ализуется эта задача?

- Безусловно, горизон-
тальные части здания – фун-
даментные плиты, плиты пе-
рекрытия и плиты покрытия, 
в технологии ТААСС стано-
вятся термоактивными стро-
ительными конструкциями. 
Для реализации этой задачи 
мы используем логику теплых 
полов. Теплый пол, как из-
вестно – это набор трубок в 
которых находится теплоно-
ситель, в наших условиях, эту 
функцию выполняет вода – 
оптимальный теплоноситель 
с хорошими характеристика-
ми теплоемкости и теплопе-
редачи.…

Соответственно, наше ре-
шение простое: в фундамент-
ные плиты, плиты перекры-
тия и покрытия размещается 
контур из полипропиленовых 
труб, в которых находится 
вода. Через гребенки она 
собирается и вводится в те-
плопункт. Ну, а в самом те-
плопункте могут быть любые 
источники тепла: котел любо-
го типа: газовый, электриче-
ский, твердотопливный, цен-
тральное отопление (город, 
квартал), тепловые насосы, 
возобновляемые источники 
энергии: гелиосистемы, ве-
трогенераторы, биогазовые 
установки, либо источники хо-
лода: тепловые насосы, кон-
тура в земле как пассивное 
охлаждение.

Такая универсальность 
достигается за счет 2-х факто-
ров: ТААСС – это система ак-
кумулирования тепла/холода; 
ТААСС – это низкотемператур-

ная 
система – рабочая темпера-
тура зимой – 26-28оС, летом 
– 22-23оС.

Система ТААСС – универ-
сальна – ВСЕ типы зданий по 
месту строительства, функ-
циональному назначению – 
школы, поликлиники, садики, 
админздания, офисы, ТРЦ, 
жилые многоквартирные зда-
ния, коттеджи, высотности, 
числу проживающих и т.д. и 
т.п.

Таким образом, горизон-
тальные части здания стано-
вятся термоактивными стро-
ительными конструкциями, 
выполняющими функции от-
вода тепла и обогрева этих 
горизонтальных конструкций. 
Подобное решение позволяет 
обеспечить наиболее макси-
мальный комфорт в помеще-
нии. И происходит это, неза-
метно для присутствующих в 
помещении и что немаловаж-
но - без сквозняков и других 
негативных последствий, при-
сущих другим системам обе-
спечения климата.

Владимир Михайлович, 
благодарю Вас за интерес-
ную и содержательную бе-
седу. Строительная палата 
Украины выражает уверен-
ность, что технология ТА-
АСС будет востребована на 
украинском строительном 
рынке и профессиональное 
объединение строителей 
Украины будет всемерно в 
этом способствовать. 

- И вам спасибо за про-
явленный интерес к нашей 
технологии ТААСС. Будем 
работать, чтобы наши сооте-
чественники жили в комфорт-
ных условиях…

Джерело: Будпалата
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КОНКУРС НА КРАЩІ ПРОЕКТИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО 
ПРОГРАМІ «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»

1 липня завершився прийом 
документів для участі в конкурсі на 
кращі проекти житлових будинків по 
програмі «Доступне житло», який 
проводить Будівельна палата Украї-
ни. 

Він проводиться з метою підго-
товки участі підприємств – членів 
Палати у реалізації програми бу-
дівництва доступного житла (в тому 
числі соціального і молодіжного), яка 
найближчим часом стартуватиме за 
підтримки вітчизняних та іноземних 
інвесторів, підвищенню якості про-
ектування і будівництва, поширення 

досвіду із впровадження нових віт-
чизняних прогресивних технологій, 
будівельних матеріалів, виробів і 
конструкцій, вдалих конструктив-
но-планувальних та архітектурних 
рішень, популяризації кращих об’єк-
тів житлового призначення. 

Цей конкурс проводиться за 
3-ма номінаціями:

- високо поверхове житлове бу-
дівництво (більше 9 поверхів);

- малоповерхове житлове будів-
ництво (6-9 поверхів);

- індивідуальне житлове будів-
ництво (1-5 поверхів).

Будівельні та проектні компанії 
- члени Будівельної палати України 
беруть активну участь у цьому твор-
чому конкурсі. 

У цьому номері Вісника Вашій 
увазі пропонуються проект житлового 
будинку серії ТААСС 12Х12Х3-2 ТОВ 
«Інститут Проектування» та проект 
житлових будинків, господарсь-
ких будівель і споруд та об’єктів 
соціальної інфраструктури і ком-
плексного обслуговуння насе-
лення по вул. Богатирскій, 44а в 
Оболонскому районі м. Києва ТОВ 
«Київпроект - М».

ТОВ «ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ»: ПРОЕКТ ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ СЕРІЇ ТААСС 12Х12Х3-2 

ТОВ «Інститут Проекту-
вання» представило на кон-
курс кращих проектів жит-

лових будинків по програмі 
«Доступне житло» проект 
житлового будинку серії ТА-

АСС 12Х12Х3-2
 ТААСС - термо-

активна акумулююча 
адаптивна будівельна 
система - будівля-тер-
мос, будівля-акумуля-
тор; контроль клімату 
/ як зима так і літо / за 
рахунок контролю тем-
ператури каркаса.

Характеристика проекту: 
кількість поверхів -3, кіль-
кість секцій – 2, кількість 
квартир в секції - 9, вільне 
планування і можливість 
змінити число квартир по 
поверхово, комерційна пло-
ща – 600 кв.м., фундамент 
- поверхневий; плоска пли-
та з вмоноліченним конту-
ром ТААСС по утеплювачу 
- ППС-Б 35, 150 мм; гідроі-
золяція - плівка ПЕ 200 мк; 
стіни, фасад – газоблок, 
ППС-Б 25, 100 мм; міне-
ральна штукатурка «Це-
резіт», фарбування. 
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 ТОВ «КИЇВПРОЕКТ - М»: ПРОЕКТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, 
ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРА-

СТРУКТУРИ І КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУННЯ НАСЕЛЕННЯ 
ПО ВУЛ. БОГАТИРСКІЙ, 44А  В  ОБОЛОНСКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Використання техноло-
гії ТААСС відкриває нові 
можливості у будівництві 
будинків різних типів, а та-
кож їх експлуатації. Вона 
може застосовуватися при 
проектуванні та будівни-
цтві котеджів, промисло-
вих будівель, а також ба-
гатоквартирних будинків. 
При цьому вона інтегрує 

в себе: опалення, венти-
ляцію і кондиціонування, 
а також гаряче водопоста-
чання. Розробник ТААСС 
директор ТОВ «Інститут 
Проектування» Володи-
мир Михайлович Брунько 
каже, що система ТААСС 
дозволяє  Замовнику ско-
ротити капітальні витрати 
на будівництво.

ТОВ «Київпроект - М» пред-
ставило на конкурс кращих про-
ектів житлових будинків по про-
грамі «Доступне житло» проект 
житлових будинків, господарсь-

ких будівель і споруд 
та об’єктів соціальної 
інфраструктури і ком-
плексного обслуго-
вуння населення по 
вул. Богатирскій, 44а 
в Оболонскому районі 
м. Києва.

будівництво житло-
вого комплексу скла-
дається із 8 будинків, 
двох дошкільних на-
вчальних закладів та 
торговельно-розва-
жального центру з ба-
гатоповерховим пар-

кінгом. 
В кожному будинку розмі-

щені протипожежна сходова 
клітина типу Н-1 та ліфти з ліф-

товим холом: 2 пасажирських 
ліфта, 1 вантажний ліфт (з мож-
ливістю користування мало-
мобільною групою населення), 
який може працювати в режимі 
«Пожежа». 

Розміщення житлових бу-
динків є найраціональнішим за 
даної містобудівної ситуації. 

Фасади житлових будинків 
облаштовуються фасадними 
системами «Мармарок».

Головні входи до житлових 
будинків запроектовані з парад-
ними вестибюлями. При вхо-
дах розміщені приміщення для 
конс’ержа.

На входах до кожного жит-
лового будинку облаштований 
пандус для інвалідів. 


