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МОЖЛИВОСТІ НАШОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
ПОВИННІ  ВІДПОВІДАТИ СУЧАСНИМ ВИМОГАМ

СТОРІНКА 
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Шановні колеги!
Вихід з кризового стану 

та поступове зміцнення бу-
дівельної галузі в загальнона-
ціональному та регіонально-
му масштабах не за горами.

Аналізуючи статистич-
ні дані щодо  індексів бу-
дівельної продукції в 2015 
році у відсотках до відповід-
ного періоду попереднього 
року, ми можемо констатува-
ти, що темпи падіння в галузі 
поступово уповільнюються

Отже позитивні зрушення 
у галузі є. Хай важко, але бу-
дівельники зводять нові об’єк-
ти і тримають галузь. Звичайно 
в таких умовах підтримка дер-

жави відіграє чи не ключову 
роль. Тому реформи у сфері 
держархбудконтролю, системі 
реєстрації прав на нерухоме 
майно, сфері технічного нагля-
ду та в інших питаннях по де-
регуляції будівельного бізнесу 
безперечно є позитивними для 
більшості гравців будівельного 
ринку. Незабаром з’явиться ще 
один інструмент економічного 
зростання, прозорості влади 
та громадської участі – від-
криті дані. На сьогодні розви-
ток відкритих даних є одним з 
головних пріоритетів багатьох 
демократичний країн, і Украї-
на в цій сфері має величезний 
потенціал. Тому ми всі разом 
- влада, бізнес та громадсь-
кість - маємо зробити все не-
обхідне, щоб якнайшвидше ре-
алізувати ці нові можливості.

Не секрет, що негативні 
процеси в економіці позна-
чились не тільки на темпах, 
термінах та обсягах будівни-
цтва, але досить часто і на 
його якості. Але нам необхідно 
забезпечити подальший вхід 
наших підприємств до систе-
ми світового ринку. Тому мож-
ливості нашого будівельного 
комплексу  повинні  відповіда-
ти сучасним вимогам цього 
ринку практично за всіма па-
раметрами (товарним, госпо-

дарським, матеріально-техніч-
ним, соціальним та ін.). Багато 
проблем функціонування бу-
дівельної галузі України потре-
бує нашого з вами розуміння й 
вивчення,  а потім визначення 
подальших напрямків розвитку 
та розробку пропозицій щодо 
вдосконалень у галузі із зазна-
ченням ресурсів та умов для 
реалізації обраної стратегії 
реформування будівництва в 
Україні. При цьому забезпе-
чення взаємозв’язку загаль-
них цілей розвитку будівель-
ного комплексу із заходами 
конкретного характеру – ос-
новна умова досягнення цих 
цілей у певні моменти часу.

Раніше будівельників і за-
мовників будівельників об’єктів  
називали двома протилежними 
сторонами, одна з яких прагну-
ла продати свій продукт яко-
мога дорожче, а інша — купити 
якомога дешевше. Сьогодні ми 
опинилися по один бік бари-
кад.  І нам усім разом треба 
долати проблеми в будівельній 
галузі, нам наповнювати бюд-
жет, нам відкривати нові робочі 
місця і, що найголовніше,  - не 
допустити спад  інших галузей, 
пов’язаних із будівництвом, 
задля сталого розвитку еко-
номіки нашої країни, задля до-
бробуту наших співвітчизників. 



                                     №11Будівельна палата України

 3

1 вересня набрав чинності 
Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо децен-
тралізації повноважень у 
сфері архітектурно-будівель-
ного контролю та удоскона-
лення містобудівного зако-
нодавства» №320-VIII, який 
реформує систему держав-
ного архітектурно-будівель-
ного контролю і передає 
відповідні функції та повно-
важення з загальнодержав-
ного на місцевий рівень.

Урядом та Міністер-
ством регіонального ро-
звитку, будівництва та 
житлово комунального го-
сподарства України було 
прийнято 11 узгоджуючих під-
законних актів для найповні-
шої реалізації цього Закону.

Зокрема, постановами Ка-
бінету Міністрів №747 «Про 
внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 13 квітня 2011 р. №466» 
від 26 серпня 2015 року та 

№750 «Про внесення змін до 
Порядку прийняття в експлу-
атацію закінчених будівни-
цтвом об’єктів» від 8 вересня 
2015 року внесено відповідні 
зміні до Порядодку виконан-
ня підготовчих та будівельних 
робіт та Порядку прийнят-
тя в експлуатацію закінче-
них будівництвом об’єктів. 
Згідно цих нормативно-пра-
вових актів, повноваження 
щодо документів, які дають 
право на виконання підго-
товчих та будівельних робіт 
реалізуються виконавчими 
органами з питань держав-
ного архітектурно-будівель-
ного контролю сільських, се-
лищних рад – щодо об’єктів 
I, II, III категорій складності, 
розташованих в межах від-
повідних населених пунктів.

Щодо об’єктів I, II, III, IV 
категорій складності, розта-
шованих в межах міст - такі 
повноваження реалізують-
ся виконавчими органами з 
питань державного архітек-

турно-будівельного контро-
лю відповідних міських рад, 
а у Києві та Севастополі 
- структурними підрозділа-
ми з питань державного 
архітектурно-будівельно-
го контролю Київської та 
Севастопольської міських 
державних адміністрацій.

Держархбудінспекцією 
України через головних 
інспекторів будівельного на-
гляду в Автономній Респу-
бліці Крим, областях, містах 
Києві і Севастополі – щодо 
об’єктів I, II, III, IV, V категорій 
складності, розташованих 
за межами населених пун-
ктів і на території кількох ад-
міністративно-територіаль-
них одиниць, щодо усіх 
об’єктів V категорії склад-
ності в межах населених пун-
ктів, а також щодо об’єктів IV 
категорії складності розташо-
ваних в межах сіл та селищ.

Згідно Порядку здійс-
нення державного архітек-
турно-будівельного нагля-
ду, який був затверджений 
постановою Кабміну №698 
«Про затвердження Поряд-
ку здійснення державного 
архітектурно-будівельного 
нагляду» від 19 серпня 2015 
року контрольні функції на 
місцевому рівні здійснювати-
муть структурні підрозділи з 
питань державного архітек-
турно-будівельного контролю 
Київської та Севастопольсь-
кої міськдержадміністрацій 
та виконавчих органів сіль-
ських, селищних, міських рад 
(І-ІІІ категорії складності). 

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ
УРЯДОМ ЗАКОНОДАВЧО ВРЕГУЛЬОВАНО ПИТАННЯ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-
БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
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Державна архітек-
турно-будівельна інспек-
ція наглядатиме через 
регіональних головних 
інспекторів будівельного 
нагляду в Автономній Ре-
спубліці Крим, областях, 
містах Києві і Севастополі.

Постановою Кабінету 
Міністрів від 2 вересня 2015 
року №778 «Про внесен-
ня змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України 
у сфері містобудівної діяль-
ності» вносяться зміни до По-
рядку накладення штрафів 
за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності 
та до Порядку здійснен-
ня державного архітектур-
но-будівельного контролю.

Постановою Кабміну № 
671 «Деякі питання діяль-
ності органів державного 
архітектурно-будівельно-
го контролю» від 19 серп-
ня 2015 року затверджено 
Примірне положення про 
органи державного архі-
те к т ур н о - буд і вел ь н о го 
контролю, яким уніфікова-
но функціональні основи 
діяльності місцевих органів 
з питань державного архі-
тектурно-будівельного кон-
тролю та визначено основ-
ні засади передачі таких 

функцій архбудконтролю.
З іншими підзаконни-

ми актами можна ознай-
омитися за посиланнями.

Урядові постанови:
Постанова КМУ від 2 ве-

ресня 2015 року № 642 «Про 
внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 9 березня 2006 р. № 268 і 
від 14 серпня 2013 р. № 703»;

Розпорядження КМУ від 
19 серпня 2015 № 905-р 
«Про внесення змін у дода-
ток до розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 
16 травня 2014 р. № 523»

Акти Мінрегіону:
1. Наказ Мінрегіону від 

20.07.2015 № 171 «Про 
внесення змін до наказу 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунально-
го господарства України 
від 15 травня 2012 року № 
240», зареєстрований Міні-
стерством юстиції України 
30.07.2015 № 926/27371;

2. Наказ Мінрегіону від 
16.07.2015 № 166 «Про 
затвердження Змін до 
Порядку функціонуван-
ня електронної системи 
здійснення декларативних 
процедур у будівництві», 
зареєстрований Міністер-

ством юстиції України 
30.07.2015 № 925/27370;

3. Наказ Мінрегіону від 
16.07.2015 № 165 «Про 
внесення змін до наказу 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунально-
го господарства України 
від 24 червня 2011 року № 
92», зареєстрований Міні-
стерством юстиції України  
06.08.2015 № 953/27398;

4. Наказ Мінрегіону від 
01.07.2015 № 150 «Про 
затвердження Форми та 
опису службового посвід-
чення посадової особи ор-
гану державного архітектур-
но-будівельного контролю 
(нагляду)», зареєстрований 
Міністерством юстиції Украї-
ни 17.07.2015 № 867/27312.

Нагадаємо, що розро-
блений Мінрегіоном про-
ект Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів Украї-
ни щодо децентраліза-
ції повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного 
контролю та удосконален-
ня містобудівного законо-
давства» (№ 320-VIII) було 
прийнято 9 квітня 2015 року.

Джерело: Мінрегіон
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРОЙШЛО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

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

1. Проект Закону про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів Украї-
ни (щодо уточнення сфери 
застосування та удоскона-
лення окремих положень 
передачі гуртожитків у 
власність територіальних 
громад і забезпечення ре-
алізації житлових прав 
законними мешканцями 
гуртожитків) (реєстр. № 
1076 від 17.07.2015 року, 
на заміну раніше подано-
го, внесений народними 
депутатами України А.В. 
Шиньковичем, С.І. Скура-
товським та ін.) - Шинько-
вич А.В. (Коваленко В.Л.); 

2. Проект Закону про вне-
сення змін до Закону України 
«Про забезпечення реалі-
зації житлових прав меш-
канців 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.); 

3. Проект Закону про вне-
сення змін до статті 14 За-
кону України «Про забезпе-
чення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожит-
ків» (щодо передачі гур-
тожитків у власність тери-
торіальних громад) (реєстр. 
№ 2589 від 07.04.2015 року, 
внесений народними депу-
татами України О.В. Дрозди-
ком, С.В. Драюком) - Шинь-
кович А.В. (Коваленко В.Л.); 

4. Проект Закону про 
внесення змін до деяких за-
конів України (щодо реалі-
зації права на приватизацію 
житла мешканцями гурто-
житків) (реєстр. № 2283а 
від 03.07.2015 року, внесе-
ний народними депутатами 
України А.Є. Білецьким і 
О.М. Петренком) - Шинько-
вич А.В. (Коваленко В.Л.); 

5. Проект Закону про вне-
сення змін до Закону України 
«Про забезпечення реаліза-
ції житлових прав мешкан-
ців гуртожитків» (реєстр. 
2434а від 23.07.2015 
року, внесений Кабінетом 
Міністрів України) - Шинь-
кович А.В. (Коваленко В.Л.); 

6. Проект Закону про вне-
сення змін до Закону Украї-
ни «Про судовий збір» щодо 
особливостей сплати судо-
вого збору (реєстр. № 3024 
від 03.09.2015 року, внесе-
ний народним депутатом 
України Мартовицьким А.В.) 
- Бабак А.В. (Бєльдєй М.В.); 

7. Проект Закону про 
особливості доступу до ін-
формації у сферах поста-
чання електричної енергії, 
природного газу, теплопо-
стачання, централізованого 
постачання гарячої води, 
централізованого питного 
водопостачання та водовід-
ведення (реєстр. № 2505а 
від 14.08.2015 року, внесе-
ний Президентом України) 
- Бабак А.В. (Бєльдєй М.В.); 

8. Різне. Про призначен-
ня спеціаліста І категорії 
секретаріату Комітету Пріт-
чіної Світлани Леонідівни 
на посаду консультанта 
секретаріату Комітету (на 
період декретної відпуст-
ки Поплавської Ксенії Вік-
торівни) - Скуратовський 
С.І. (Манцевич Ю.М.)

Джерело: 
Комітет з питань будівнцтва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства
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З0 вересня відбулося за-
сідання президії Будівель-
ної палати України на яко-
му були розглянуті питання 
стану будівельного ринку 
України та актуальні питан-
ня діяльності професійного 
об’єднання будівельників, 
проектувальників і ви-
робників будівельних ма-
теріалів і виробів України.

Президент Будівель-
ної палати України, Герой 
України Петро Степано-
вич Шилюк поінформував 
членів президії про те, що 
24 вересня Палата під-
писала Меморандум про 
співпрацю з Міністер-
ством оборони України.

-  Метою цього Ме-
морандуму є співпраця і 
консолідація зусиль Бу-
дівельної палати України 
та Міністерства оборо-
ни України, спрямованих 
на реалізацію державної 
житлової політики, за-

хист житлових прав вій-
ськовослужбовців Украї-
ни та запровадження 
інноваційних механізмів, 
спрямованих на вирішен-
ня їх житлових проблем, 
- зазначив Петро Шилюк.

Крім цього, президент 
Будівельної палати Украї-
ни підкреслив, що спільні 
дії, які передбачені Мемо-

рандумом сприятимуть ро-
звитку будівельної галузі, 
а це особливо важливо 
для компаній-членів Бу-
дівельної палати України.

Треба відзначити, що 
Будівельна палата Украї-
ни, як професійне об’єд-
нання будівельників, ак-
тивно працює в інтересах 
як раз компаній-членів Па-
лати. Саме тому в даний 
час багато підприємств і 
організацій намагаються 
стати членом Будівельної 
палати України, - зазна-
чає Виконавчий директор 
Палати Руслан Ковтун.

- На минулому засіданні 
президії, професійне об’єд-
нання будівельників по-
повнилося новими члена-
ми. До складу Будівельної 
палати України прийняті: 
ТОВ «Інститут проекту-
вання»; ПАТ «КиївЗНДІЕП 
та журнал Prof Build, - під-
креслює Руслан Ковтун.

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ 
ПРЕЗИДІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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Важливе місце в по-
рядку денному засідання 
президії Палати зайняло 
питання «Про розширення 
послуг Будівельної палати 
України». При цьому голов-
на мета в його реалізації 
відводиться підвищенню 
саме якості цих послуг і це 
особливо важливо в умо-
вах жорсткої конкуренції, 
- зазначали у своїх висту-
пах члени президії Палати.

Зараз Україна готується 
до місцевих виборів, при-
родно і це питання не змог-
ли обійти члени президії на 
своєму засіданні. Президент 
Будівельної палати Украї-
ни Петро Степанович Ши-
люк відзначив важливість 
виборів депутатів місцевих 
рад як в цілому в Україні, 
так і безпосередньо в Києві.

Безумовно, члени прези-
дії Палати прийняли рішен-
ня підтримувати на виборах 
до місцевих рад, всіх пред-
ставників Будівельної пала-
ти України, як у місті Київ, 
так і в регіонах України.

Крім цього було прийня-
то рішення підтримати ві-
це-президента Будівельної 
палати України, Героя Украї-

ни Олександра Олександро-
вича Омельченка кандидата 
на посаду міського голови 
столиці та президента Бу-
дівельної палати України, 
Героя України Петра Степа-
новича Шилюка - кандида-
та в депутати до Київради.

В листопаді Будівельній 
палаті України виповнюєть-
ся 10 років з дня заснування. 
Перший ювілей професій-
ного об’єднання будівель-
ників України - особлива 
подія. Про те яким він буде, 
члени президії вели розмо-
ву, обговорюючи питання 
про чергові збори Палати, 
які пройдуть в кінці року.

Окрім цих питань, з 

урахуванням збільшення 
завдань, які стоять перед 
керівником Секретаріату 
Палати, було вирішено ще 
одне питання - штатна по-
сада Виконавчий секретар 
Будівельної палати України 
за рішенням членів прези-
дії Палати перейменована 
в Виконавчий директор Бу-
дівельної палати України.

Не забули члени президії 
і про підростаюче покоління. 
Президент Будівельної па-
лати України, Герой України 
Петро Степанович Шилюк 
за активну участь та допо-
могу у заходах Будівельної 
палати України на Міжна-
родному Експофорумі «Бу-
дівництво, Архітектура, Не-
рухомість», який проходив 
16-18 вересня в м. Києві 
вручив Подяки та грошову 
премію студентам Київсь-
кого Коледжу будівництва, 
архітектури та дизайну, 
група А – 42 - Білоглазову 
Михайлу Михайловичу та 
Єсауленко Артему Вален-
тиновичу. Такі ж нагороди 
отримали і студентки цьо-
го навчального закладу, 
група Б - 43 – Іванченко 
Анна Павлівна та Моїсеєн-
ко Оксана Валеріївна.

Джерело: Будпалата 
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ ПЕТРО 
СТЕПАНОВИЧ ШИЛЮК ПІДПИСАВ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

З ГРОМАДСЬКОЮ РАДОЮ ПРИ МІНРЕГІОНІ УКРАЇНИ

Президент Будівель-
ної палати України, Герой 
України Петро Степано-
вич Шилюк підписав Ме-
морандум про співпрацю 
з Головою Громадської 
ради при Міністерстві ре-
гіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
України Павлом Миколай-
овичем Міхайліді. 

Метою Меморандуму є 
взаємодія та координація 
діяльності Будівельної 
палати України та Гро-
мадської ради при Мінре-
гіоні України задля  взає-
модопомоги та отримання 
позитивного результату 
в соціальних змінах че-
рез налагодження кон-

структивного діалогу 
громадськості з органа-
ми виконавчої влади та 
впровадження громадсь-
ких ініціатив. 

Нагадаємо, що раніше 
Будівельна палата Украї-

ни вже підписала Мемо-
рандуми про співпрацю 
з Міністерством оборони 
України, Торгово-промис-
ловою палатою України 
та Державною спеціалізо-
ваною фінансовою уста-
новою «Державний фонд 
сприяння молодіжному 
житловому будівництву». 

Активна робота про-
фесійного об’єднання 
будівельників, проекту-
вальників і виробників бу-
дівельних матеріалів та 
виробів України щодо роз-
ширення співпраці з дер-
жавними органами та гро-
мадськими організаціями 
спрямована на розробку 
пропозицій для вирішен-
ня питань забезпечення 
доступним житлом наших 
співвітчизників.

Джерело: Будпалата
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ВІТАЄМО ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 
ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА 

З ВИСОКИМ ЗВАННЯМ - ПОЧЕСНИМ ДОКТОРОМ НАУК!

25 вересня 2015 року, на 
засіданні вченої ради Націо-
нального університету бу-
дівництва та архітектури за 
поданням технологічного фа-
культету відбулося урочисте 
присвоєння звання почесного 
доктора наук Петру Степано-
вичу Шилюку, Герою України.

- Я дуже вдячний за таку 
почесну відзнаку. Завжди під-
тримую свій рідний універ-
ситет, а він та його колектив 
відповідає мені взаємністю. 

Дякую, що навчали, відкри-
ли шлях у велике життя, - 
зазначив Петро Степанович.

Все життя Петро Шилюк 
працює у сфері будівництва: 
починав буровим майстром, 
а наразі є Президентом Бу-
дівельної палати України 
та очільником корпорації 
«ДБК-Житлобуд». Вже багато 
відзнак та нагород отримав 
Петро Степанович протягом 
життя, але присвоєння зван-
ня почесного доктора наук 

викликає особливі почуття.
Також Петро Шилюк під 

час свого виступу звернув 
увагу на важливості прий-
няття Закону про доступне 
житло. У Києві нарешті ма-
ють знову запрацювати про-
грами доступного житла. І тут 
немає нічого неможливого. 
Такі програми були за часів, 
коли Олександр Омельченко 
очолював місто і тоді кияни 
бачили реальну підтрим-
ку влади, бачили її роботу.

З впевненістю мож-
на стверджувати, що Пе-
тро Шилюк отримав цю 
нагороду за кропітку бага-
торічну працю в галузі бу-
дівництва. Високе звання 
отримала достойна людина!

Члени президії Будівель-
ної палати Украни на своє-
му засіданні, яке відбулося 
30 вересня щиро привітали 
Президента Будівельної па-
лати України Петра Степано-
вича Шилюка з високим зван-
ням і побажали йому міцного 
здоров’я та успіхів у роботі.

Джерело: Будпалата
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ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР 
У СКЛАДІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Інженерний центр у складі 
Будівельної палати України, 
створений для вирішення 
завдань управління і контро-
лю будівництва планованих і 
споруджуваних об’єктів, пред-
ставляючи і виконуючи основні 
завдання Служби Замовника.

У своїй діяльності інже-
нерний центр керується ос-
новними законами України: 
«Про основи містобудуван-
ня», «Про регулювання місто-
будівної діяльності», «Про 
відповідальність за право-
порушення у сфері містобу-
дівноїдіяльності» та іншими 
нормативно-правовими акта-
ми - для забезпечення і стро-
го дотримання законності в 
будівництві і тим самим - за-
безпечення надійності та дов-
говічності будівель і споруд, 
стимулюючи заходи з енергоз-
береження, захисту довкілля.

Основні завдання «Ін-
женерного центру»:

1. Технічний нагляд за 
будівництвом об’єктів архі-
тектури - контроль щодо 
дотримання проектних рі-
шень та вимог державних 
стандартів, будівельних 
норм і правил, а також за 

якістю виконуваних робіт 
та їх обсягів під час бу-
дівництва, у тому числі:

- Контроль якості та від-
повідність кошторисної до-
кументації конструкцій, 
виробів і матеріалів, які ви-
користовуються при вироб-
ництві будівельних робіт,

- Контроль суворого до-
тримання підрядником техно-
логій та рекомендацій фірм, 
що виробляють будівельні 
матеріали та обладнання,

- Контроль наявності 
і правильного складання 
виконавчої документації;

- Контроль прийняття 
своєчасних заходів за ви-
правленням дефектів у про-
ектно-кошторисній доку-
ментації, її перегляд, у разі 
необхідності, і недопущен-
ня необґрунтованого збіль-
шення вартості будівництва;

- Контроль за виконанням 
підрядником вказівок і при-
писів авторського нагляду 
і вимог технічного нагляду.

2. Фінансово-технічний 
аудит будівельних об’єктів, 
у тому числі експертиза 
будівельних об’єктів.

3. Фінансово-технічний 

аудит проектів, що пода-
ються Будівельній палаті 
України для їх впроваджен-
ня в практику будівництва.

4. Управління будів-
ництвом від формуван-
ня концепції будівництва 
до його введення в екс-
плуатацію, в тому числі:

- Надання інжинірингових 
послуг з будівництва - інже-
нерного та технічного харак-
теру, до яких відносяться 
попередні техніко-економічні 
обгрунтування і дослідження, 
експертиза об’єкта і проекту, 
розробка програм фінансу-
вання будівництва, організа-
ція проектування, укладення 
договорів підряду, координа-
ція діяльності всіх учасників 
будівництва, а також кон-
сультації економічного , 
фінансового та ін. характеру;

Штат «Інженерного цен-
тру» укомплектований сер-
тифікованими фахівцями з ве-
ликим досвідом у будівництві, 
включаючи: експертизу, про-
ектування, технічний нагляд.

У разі необхідності, для 
консультацій та виснов-
ків спеціального характе-
ру, можуть залучатися ви-
сококваліфіковані фахівці і 
спеціалізовані організації.

Створення Інженерного 
центру при Будівельній па-
латі спрямовано на підви-
щення якості всього циклу 
будівництва від проектуван-
ня будівель і споруд до їх 
введення в експлуатацію.
Тел.: +38 (044) 360-40-91, 
+38 (044) 577-39-47, 
e-mail:budpalata@ukr.net

Джерело: Будпалата
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Будівельна палата Украї-
ни особливу увагу приділяє 
питанню розробці пропозицій 
щодо будівництва доступного 
житла. Палатою організова-
ний конкурс проектів житло-
вих будинків, перша презен-
тація, яких відбулася у вересні 
в рамках Міжнародного Ек-
спофорума «Будівництво, 
Архітектура, Нерухомість».

Вирішенню цієї важливої 
соціальної задачі, сприятиме 
і Меморандум про співпрацю 
Будівельної палати України 
з Державною спеціалізова-
ною фінансовою установою 
«Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому бу-
дівництву», які у червні 2015 
р. президент Будівельної па-
лати України, Герой України 
Петро Степанович Шилюк 
підписав з Головою прав-
ління «Державного фонда 
сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву» Леоні-
дом Івановичем Рисухіним.

Ціль підписання цьо-
го документу – співпраця і 
консолідація зусиль Сторін, 
спрямованих на реалізацію 
житлової політики держа-
ви, захист житлових прав 
громадян України, запро-
вадження інноваційних ме-

ханізмів спрямованих на 
вирішення житлових про-
блем населення України. 

З урахуванням цього, Бу-
дівельна палата України за 
підписом президента Па-
лати, Героя України Петра 
Степановича Шилюка на ім’я 
Прем’єр-міністра України Ар-
сенія Петровича Яценюка 
відправила лист з пропози-
цією: при підготовці Закону 
України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» 
передбачити видатки на 
підтримку державних про-
грам з будівництва житла. 

Джерело: Будпалата

БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У 
ВІДКРИТТІ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ «ПАРКОВА ВЕЖА»

Виконавчий директор Бу-
дівельної палати України Рус-
лан Ковтун взяв участь у від-
критті житлового комплексу 
«Паркова вежа». Реалізувала 
цей унікальний проект Асоціа-
ція «Промислово-будівель-
на группа «Ковальська».

Президент ПБГ «Коваль-
ська» Олександр Пилипенко 
в своєму виступі на урочисто-
му відкритті зазначив, щоцей 
житловий комплекс, більш 
ніж на 80 відсотків побудова-
ний з матеріалів, які виробля-
ють підприємства Асоціації.

Що собою являє жит-
ловий комплекс «Паркова 
вежа»? Це 362 квартири, 
загальна площа яких стано-
вить 26тис. 285 кв. м. і пар-
кінг на 180 машиномісць, 
площею 11 тис. 038 кв. м.

Дуже приємно, що Гене-
ральним підрядником цього 
об’єкту виступив ПАТ «Завод 
залізобетонних конструкцій 
ім. Світлани Ковальської» 
який є  членом Будівельної 
палати України. Це підприєм-
ство є одним із найбільшим 
виробником бетону і залізо-
бетонної продукції в Україні, 
- зазначів Руслан Ковтун.

 Будівельна палата Украї-
ни вітає Асоціацію «Про-
мислово-будівельна группа 
«Ковальська» зі здачею чер-
гового об’єкта в експлуатацію!

Джерело: Будпалата

ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТАКОЖ ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ
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 Звернімося до ви-
токів Вашої професійної 
діяльності. Як починалася 
Ваша професійна кар’єра 
і що зумовило вибір бу-
дівельної спеціальності? 

- Я за спеціальністю 
не будівельник, але з ди-
тинства любив все робити 
своїми руками, створювати 
щось нове. Мене притягу-
вав цей процес. Професійна 
кар’єра фактично розпоча-
лася із заводу ЗБК ім. С. Ко-
вальської. Ще у студентські 
роки я вирішив літні канікули 
провести в якості рядового 
робочого у ремонтно-бу-
дівельному цеху. Замість 
відпочинку біля моря, три 
місяці провів на заводі і от-
римав не просто перший до-
свід, а й велике задоволен-
ня від будівельної справи. 

Це була практи-

ка чи влас-
на ініціатива? 

- Власна ініціа-
тива. Серед зви-
чайних робітників 
у цеху я викону-
вав чорнову ро-
боту. Проте, мене 
захоплювало як 
працює колектив 
– злагоджено, зав-
зято, самовіддано, 
створюючи щось 
нове, важливе для 
людей. Після цьо-
го я вирішив так 
чи інакше пов’я-
зати майбутнє 
з будівництвом. 
За освітою я гу-
манітарій, навчав-
ся на факультеті 

менеджменту зовнішньоеко-
номічної діяльності, вивчав 
багато предметів з ринкової 
економіки, маркетингу тощо. 
У 2001 році базова програ-
ма університету переросла 
в більш вузьке професійне 
русло, профільні предмети 
викладалися дуже глибо-
ко та цікаво, я намагався 
втілити здобуті знання на 
практиці. Батько, який був 
тоді головою підприємства, 
запропонував мені спроб-
увати свої сили на посаді 
спеціаліста з маркетингу і 
я з радістю погодився. Далі 
кар’єра вже розвивалася в 
плані професійного досвіду 
в рамках ПБГ «Ковальська».

Наставником по жит-
тю у Вас був батько, 
який завжди надихав 
вас власним прикладом, 

викликав у вас інтерес 
до будівельної галузі. Чи 
цікавляться професією 
будівельника Ваші діти?

- Як і я у свій час, мої 
діти повинні зробити свій 
вибір самі. Я демонструю їм 
усі можливі шляхи розвит-
ку і самореалізації, проте з 
часом вони самостійно по-
винні вирішити що для них 
ближче - будівельний біз-
нес, виробництво, чи аль-
тернативні сфери діяль-
ності. Звісно, вони непогано 
обізнані у процесах виго-
товлення будівельних ма-
теріалів, будівництва в ціло-
му. Вони пишаються, коли 
бачать міксер з логотипом 
«Бетон від Ковальської» або 
новий кран на будівельному 
майданчику. Нові об’єкти, 
які зводяться Групою, також 
викликають у них захоплен-
ня і цікавість. Сьогодні ще 
рано говорити про їхній сві-
домий вибір, тому я до кін-
ця не впевнений чи оберуть 
вони той же шлях, що і я.

Мати батька в якості 
авторитетного керівника, 
шанованої особистості, не 
тільки в рамках компанії, а 
й в рамках будівельної га-
лузі загалом – серйозна 
відповідальність. Завжди 
присутній момент, коли вас 
порівнюють. Тому потріб-
но не лише достойно не-
сти ті надбання, які батько 
здобув власним досвідом, 
але й вкладати у розвиток 
справи щось своє, задля 
єдиної, гармонійної страте-
гії розвитку всієї компанії.

СЕРГІЙ ПИЛИПЕНКО: «БІЗНЕС – ЦЕ ГРА. 
ГОЛОВНА УМОВА – ГРА МАЄ БУТИ ЧЕСНОЮ»

ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАШИХ ПАРТНЕРІВ
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Сьогодні в державі 
досить складна політич-
на і економічна ситуація, 
що не може не познача-
тися на будівельній га-
лузі. Які часи переживає 
будівництво сьогодні? 

Якщо говорити мовою 
цифр, можна побачити свід-
чення суттєвого падіння 
ВВП і спаду промислового 
виробництва. У будівельній 
галузі України ця частка в 
середньому складає біль-
ше 20%. Це є наслідком як 
зовнішніх обставин: війна, 
низька інвестиційна прива-
бливість нашої держави, так 
і внутрішніх, таких як знижен-
ня купівельної спроможності 
громадян, висока девальва-
ція гривні, що призводить 
до низького попиту на не-
рухомість. Покупцям майже 
нереально придбати житло 
самостійно, коли банківсь-
ке кредитування фактично 
відсутнє. Навіть за умови 
надання позики, відсоткова 
ставка, як правило, складає 
25 % і більше, що практично 
унеможливлює користуван-
ня банківським кредитом. 

Наскільки активно за-
лучаються іноземні інве-
стиції на ринок нерухо-
мості, чи навпаки в цьому 
напрямку відчувається 
спад?

- На жаль, сьогодні мож-
на констатувати низьку при-
вабливість України для зов-
нішніх інвесторів, особливо 
на ринку нерухомості. Ця 
ланка найбільш вразлива в 
цьому контексті. Тут ми мо-
жемо покладатися лише на 
внутрішні ресурси, на ресур-
си українських девелоперів, 
які не отримують прибутку в 
іноземній валюті, а отже мо-

жуть бути гнучкими при ці-
ноутворенні та формуванні 
собівартості, яка фіксуєть-
ся в гривні. Це дуже гар-
ний якісний шлях, який сти-
мулює внутрішній попит на 
будівельні матеріали, низьку 
вартість робіт, що фактично 
і є створенням ВВП країни.  

Циклічність галузі скла-
дає десь 2-3 роки, і ми зараз 
знаходимося в нижньому 
сегменті. Думаю, 2017-2018 
роки будуть досить позитив-
ним для будівельної галузі. 
На мою думку, у 2016 році 
ми зможемо спостерігати 
позитивні сигнали щодо ста-
білізації економіки загалом 
в Україні. Буде проведено 
ряд реформ, які дадуть змо-
гу впевнено інвестувати у 
будівництво хоча б внутріш-
нім компаніям, а значить, 
у 2017 році ми побачимо 
реалізацію нових об’єктів. 

Яку продукцію Про-
мислово-будівельна гру-
па «Ковальська» експор-
тує сьогодні за кордон і  
що у подальших планах? 

- Наразі ми експортуємо 
до низки країн-сусідів сухі 
будівельні суміші ТМ Siltek, у 
найближчих планах освоєн-

ня західних ринків. Ми вже 
отримали сертифікати від-
повідності європейським 
стандартам, що дадуть нам 
змогу будувати дистрибуцій-
ну мережу в ЄС. Також ми 
успішно постачаємо до Біло-
русі та країн Прибалтики 
нашу щебеневу продукцію.

Відомо, що ПБГ «Ко-
вальська» підтримує ба-
гато соціальних проектів. 
Ініціатором такої підтрим-
ки є Ви особисто. Які 
саме проекти сьогодні Ви 
підтримуєте, і чи планує-
те продовжувати діяль-
ність в цьому напрямку?

- З основних наших про-
ектів можу назвати прове-
дення футбольних турнірів: 
загальнокорпоративного 
футбольного турніру ПБГ 
«Ковальської» і дитячо-
го чемпіонату міста Києва 
з футзалу. Ми виступаємо 
спонсором Федерації фут-
залу в Україні та одним із 
титульних спонсорів чем-
піонату України з футзалу. 
Також вже більше двадця-
ти років ми підтримуємо 
дитячий будинок «Малят-
ко», а з 2008 року центр 
захисту дітей «Наші діти».

Будівельна палата України
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Як соціально-відповідаль-
на компанія ми опікуємося 
долею випускників КНУБА. 
Активно допомагаємо сту-
дентам в написанні диплом-
них робіт на базі наших 
підприємств, з подальшим 
працевлаштуванням кра-
щих випускників у ПБГ «Ко-
вальська». В майбутньому 
ми хочемо виділяти гранти 
для кращих студентів, які 
у перспективі стануть пра-
цівниками нашої компанії.  

Окрім всього, ми активно 
допомагаємо українським 
військовослужбовцям, бій-
цям окремих підрозділів, що 
беруть участь в АТО. Варто 
додати, що ми піклуємося 
також про своїх працівників, 
забезпечуючи їх повним па-
кетом соціального захисту.

У чому полягає Ваша 
особиста філософія ве-
дення бізнесу? Якими 
принципами Ви керуєтеся?

- Основний мій принцип: 
бізнес – це гра. А від гри ти 
маєш отримувати задово-
лення. Інколи ти програєш, 
інколи виграєш. Але якщо є 
задоволення, рано чи пізно 
очікуваний результат буде 
досягнутий. Головна умо-
ва – гра має бути чесною. У 
грі завжди є правила. Проте 
бізнес займає лише частину 
мого життя, основною є моя 
сім’я, рідні та близькі люди. 

Скажіть, будь ласка, чи є 
у Вас заповітна мрія? Як Ви 
собі уявляєте майбутнє че-
рез кілька десятків років?

- Бути повноцінно щасли-
вим не можливо, коли навко-
ло відбуваються жахливі 
речі - панують злидні, коли 
люди не живуть, а вижива-
ють, коли можновладці нех-
тують найпростішими про-
стими речами, прописаними 

у Конституції, такими як без-
коштовна освіта, медицина. 
Це дійсно засмучує. Я ста-
ну по-справжньому щасли-
вим тоді, коли матиму мож-
ливість змінити життя людей 
на краще. Почати з невели-
кого району чи місцевості, 
а потім вдалий приклад пе-
ренести в масштаби Києва 
і можливо усієї України. 

Це те, що стимулювало 
Вас стати кандидатом в 
депутати Київради? Щоб 
власним прикладом дове-
сти, що покращити якість 
життя людей можливо?

- Не лише можливо, а 
необхідно, інакше нас су-
проводжуватиме постійний 
процес зміни влади, револю-
цій, нестабільності. Потрібно 
дивитися правді в очі. Люди 
повинні обирати владу для 
того, щоб вона працювала 
на них: від депутатів міських 
і районних рад – до  Верхов-
ної Ради. Як тільки кожен 
буде працювати чесно і від-
дано над тими обіцянками і 
за тими принципами, які за-
кладені в самому статусі де-
путата, представника, чинов-
ника, зміни не змусять довго 

на себе чекати. Для мене 
Київрада – це не політика, 
це можливість представляти 
інтереси конкретного осе-
редку громадян в столиці.

Я прагну, щоб люди в 
опікуваному мною Солом’ян-
ському мікрорайоні побачи-
ли позитивні зміни та відчу-
ли, що вони живуть дійсно 
в європейському місті, де 
міська влада про них ре-
ально дбає і підтримує.

Поділіться, будь ла-
ска, трьома найбільши-
ми досягненнями в жит-
ті, якими Ви пишаєтеся?

- Перше досягнення – це 
моя родина: дружина і двоє 
синів, які для мене найдорож-
чі люди.  Друге – це моя про-
фесійна діяльність. Я гордий, 
що у 2002 році був створений 
бренд «Бетон від Ковальсь-
кої», який став, на мою дум-
ку, епохальним і заклав осно-
ву ринкового розвитку нашої 
компанії. Вдячний Олексан-
дру Сергійовичу Пилипенку 
(Президент ПБГ «Ковальсь-
ка») за підтримку новаторсь-
кої ідеї. А третє, чим повинен 
пишатися кожен чоловік, – 
збудував власний будинок. 
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Чи можете ви назва-
ти людей, героїв, влас-
ні приклади для наслі-
дування? Люди, на яких 
ви могли б рівнятися? 

- В мене немає кумирів. 
Я лише можу назвати лю-
дей, в який я вчуся мудрості, 
переймаю життєвий досвід. 
Вони – як непрочитана кни-
га життя. Перш за все, це 
мій батько. Незважаючи на 
те, що ми разом працює-
мо вже 14 років, кожного 
дня це нова сторінка ціка-
вої, багатогранної книги. 

Про героїв можна гово-
рити багато і довго. Та для 
мене герой – це людина, 
яка робить прості благо-
родні речі від душі. Можу 
навести приклад «Теа-
тру на Подолі» і режисера 
Віталія Юхимовича Мала-
хова. У цьому театрі люди 
працюють не зупиняючись 
перед труднощами, по-
при низьку заробітну пла-
ту, відсутність належного 
приміщення. Вони щасливі 
у своїй справі. Це герої, які 
не розмінюються на зов-
нішні обставини, не шука-
ють виправдань і причин, а 
просто самовіддано працю-
ють. Якщо кожен на своєму 
місці – будівельник, лікар, 
учитель, поліцейський чи 
представник творчої про-
фесії, чесно виконує свою 
роботу – він уже герой. Ге-
роїні наші бабусі, які жи-
вуть на мізерну пенсію. 

Розкажіть, будь-ласка, 
про свої захоплення і хобі.

- Я захоплююсь усім, що 
пов’язано з активним від-

починком. І ще кулінарією. 
Але на першому місці для 
мене – це все-таки спорт. 
Новий вид активності, який 
я відкрив для себе нещо-
давно, – це віндсерфінг. 
Також майже щодня зай-
маюся бігом, здійснюю ве-
лопробіги, силові наван-
таження. Всього потроху.

Розкажіть про вашу 
улюблену літературу? 
Яких авторів читаєте?

- Із останнього, що я 
прочитав, мені дуже сподо-
балася книга Кена Фоллета 
«Стовпи землі». Вартий ува-
ги ще один його твір «Світ 
без кінця». Фактично, ці два 
твори –  літопис, в якому ви-
світлено період у декілька 
століть. Також у пам’яті за-
лишилися сильна книга «Ми 
живі», автора Айн Ренд. 

І насамкінець, оскіль-
ки Ви багато подорожує-
те, розкажіть, яка з країн 

Вам найбільше запам’я-
талася, де б Ви могли 
ще жити, окрім України?

- У мене є ще дві бать-
ківщини, окрім України. 
Україна –  моє серце. А Ір-
ландія та Італія – другий 
дім, де на мене завжди 
чекають. Я не можу туди 
не повертатися. Італійці 
– це взагалі дуже близь-
кий за світоглядом до 
українців народ. Свобо-
долюбні, веселі, гостин-
ні, досить вільні у підхо-
дах до життя. А Ірландія 
– це мої друзі, це мій 
трамплін у бізнес-сере-
довище. Я там отримав 
неоціненний досвід ро-
боти, під час стажування 
на підприємстві у Дубліні. 
У мене там досі багато 
друзів. І саме там я зро-
зумів, яким хочу бачити 
майбутнє нашої компанії.

Анастасія Зелінська


