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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ НАШИХ МОЛОДИХ ГРОМАДЯН - 
ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ СОЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

СТОРІНКА 
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Шановні колеги!
На початку листопада Уряд 

схвалив проект постанови Ка-
бінету Міністрів України «Про 
затвердження складу спосте-
режної ради Державної спеціалі-
зованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будів-
ництву». До оновленого складу 
цього дорадчого органу увійшли 
люди, що володіють знанням і 
досвідом у вирішенні дуже важ-
ливої соціальної задачі - забез-
печення житлом наших молодих 
громадян. Молодь як відомо – це 
сьогодення і майбутнє держави. 

З огляду на це державна мо-
лодіжна політика повинна бути 
направлена на соціальне ста-
новлення та розвиток молоді, на 
створення і зміцнення молодих 
сімей, на допомогу у вирішенні 
їх побутових питань, на створен-
ня умов для розв’язання демо-
графічної проблеми і формуван-
ня у молоді довіри до держави 
та виховання їх активної грома-
дянської позиції.

Серед багатьох молодіжних 
питань, які потребують вирішен-
ня - головною проблемою сього-

дення є фінансово-економічне 
забезпечення молоді житлом і 
держава повинна забезпечити 
ефективне функціонування си-
стеми взаємовідносин молоді 
та держави, яка забезпечува-
ла б реалізацію право кожного 
громадянина України на житло. 
Для реалізації цього завдання, 
необхідно, щоб в Законі Украї-
ни «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік», були пе-
редбачені видатки на бюджетну 
програму «Надання пільгового 
довгострокового державного 
кредиту молодим сім’ям та оди-
ноким молодим громадянам на 
будівництво, реконструкцію та 
придбання житла». 

У листі на ім’я Прем’єр-
міністра України Яценюка А.П. 
який підготувала і направила до 
Кабінету Міністрів України Бу-
дівельна палата України, йдеть-
ся про важливість цього рішен-
ня, яке дозволить: громадянам 
– вирішити житлове питання; 
державі – зменшити свої житлові 
зобов’язання та зберегти довіру 
громадян; територіальній гро-
маді – не допустити виникнен-
ня нових та завершити існуючі 
довгобуди, а будівельній галузі – 
прискорити розвиток житлового 
та житлово-комунального секто-
ру економіки, збільшити об’єми 
будівництва в країні в цілому та 
не допустити зменшення робо-
чих місць, а також забезпечити 
потік інвестицій у цю сферу.

На рівні держави необхідно 
визначити додаткові переваги 
для молодих сімей учасників 
АТО, внутрішньо переміщених 
осіб, молодих державних служ-
бовців, медичних працівників і 
вчителів в отриманні пільгових 
довгострокових кредитів. 

У вирішенні цієї важливої 
соціальної задачі, в умовах де-
централізації, особлива роль на-

лежить обласним, місцевим та 
районним радам. 

Сьогодні і Будівельна палата 
України, як професійне об’єд-
нання будівельників активно 
працює з розробки пропозицій 
та вироблення механізмів будів-
ництва доступного житла для 
наших співвітчизників. Внесено 
вже чимало конструктивних про-
позицій до профільного комітету 
Верховної Ради, Державної регу-
ляторної служби і Мінрегіону, як 
по удосконаленню нормативної 
бази в будівництві, так і по від-
новленню програм будівництва 
доступного житла, в тому числі 
і з метою забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб та 
учасників АТО. 

З цією ж метою Будівель-
на палата України оголосила 
конкурс на найкращі бюджетні 
проекти житлових будинків, де 
головними критеріями визна-
чили відповідність державним 
будівельним нормам, засто-
сування сучасних вітчизняних 
конструктивних рішень та ма-
теріалів, енергоефективних тех-
нологій. 

Укладений меморандум та 
налагоджена тісна співпраця між 
Будівельною палатою України 
та Державною спеціалізованою 
фінансовою установою «Дер-
жавний фонд сприяння молодіж-
ному житловому будівництву». 
Палата почала активно співпра-
цювати також і з Міністерством 
Оборони України у питаннях 
напрацювання пропозицій щодо 
забезпечення житлом військово-
службовців. 

Упевнений, що тільки спіль-
но, ми зможемо вирішити 
завдання забезпечення доступ-
ним житлом наших співгромадян 
та вселити в них впевненість у 
завтрашньому дні.
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Законопроект «Про 
професійну освіту» онов-
лює систему професій-
но-технічної освіти 
України та містить низку 
новацій. 

Про це повідомив Міністр 
освіти і науки України Сергій 
Квіт під час презентації зако-
нопроекту на розширеному 
засіданні Комітету з питань 
науки і освіти Верховної 
Ради України 4 листопада  
2015 року.

Як зазначив Міністр, у про-
екті закону «Про професійну 
освіту» враховано міжнарод-
ний досвід, думки експертів, 
а також побажання освітян. 
До  розробки законопроекту 
були долучені представники 
органів виконавчої влади та 
самоврядування, галузевих 
академій наук, роботодавці, 
керівники професійно-тех-
нічних навчальних закладів 
та громадськості. «Міністер-
ство освіти і науки отримало 
1723 зауваження і пропо-
зиції, а також рекомендації 
експертів Данії, Німеччини, 
більшість з яких знайшли ві-
дображення у законопроек-
ті», - повідомив Сергій Квіт. 

Законопроект перед-
бачає двоступеневу сфе-

ру професійної 
освіти з освітніми 
к в а л і ф і к а ц і я м и 
«кваліфікований 
робітник» і «молод-
ший спеціаліст». 
Разом з тим, 
рівень «молодший 
бакалавр», що є 
у перехідних по-
ложеннях Закону 
«Про вищу освіту», 
буде також засто-
сований значною 

частиною професійних на-
вчальних закладів. 

За словами Сергія Квіта, 
проект закону передбачає 
ширший погляд на типи за-
кладів, таких як регіональ-
ний центр професійної 
освіти, професійний коледж, 
професійний ліцей та центр 
професійної підготовки. На 
законодавчому рівні закрі-
плюється державно-гро-
мадське і державно-при-
ватне партнерство, що 
передбачає утворення або 
спільне фінансування за-
кладів професійної освіти, 
баз професійної освіти, ін-
новаційних підприємств, біз-
нес-інкубаторів тощо.  «Ми 
відкриваємо можливість тіс-
ної співпраці між закладами 
та працедавцями», - підкрес-
лив Міністр.

У проекті закону пред-
ставлені інструменти зв’язку 
між ринком праці і системою 
освіти. Важливим є положен-
ня про запровадження так 
званих «рад стейкхолдерів», 
які створюватимуться у кож-
ній області. До складу таких 
рад увійдуть представники 
місцевих органів державної 
влади та місцевого самовря-

дування, роботодавців, 
професійно-технічних на-
вчальних закладів, а також 
міжнародні експерти. «Ради 
визначатимуть розвиток 
професійної освіти в регіоні. 
На обласному рівні краще 
видно перспективи індустрії, 
тобто, які спеціальності  по-
трібні в першу чергу», - пояс-
нив Сергій Квіт.

Окрім того, законопроект 
надає механізми для участі 
громадськості в прийнятті 
рішень у сфері професійної 
освіти. У професійних на-
вчальних закладах будуть 
створені наглядові ради, які 
вирішуватимуть питання їх 
розвитку, а в перспективі, 
коли зростатиме зацікав-
леність приватного сектору 
до професійної освіти, мати-
муть більший вплив на діяль-
ність закладу. Професійним 
закладам також надається 
свобода щодо обрання на-
вчальних програм і змісту 
навчання, форми організа-
ції навчального процесу та 
видів навчальних занять.  
Заклади самостійно запро-
ваджуватимуть спеціаліза-
ції, підтверджуватимуть про-
фесійну кваліфікацію осіб, у 
тому числі і неформального 
професійного навчання.

За словами Сергія Квіта, 
законопроектом передбаче-
но, що професійний заклад 
видаватиме документи про 
професійну освіту державно-
го зразка тільки з акредито-
ваних навчальних програм, 
а ліцензування закладу від-
буватиметься за спрощеною 
формою.

Джерело: Міністерство 
освіти і науки України 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ 
СУЧАСНИМ ВИМОГАМ
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
РОЗГЛЯНУТО ПИТАННЯ: «ПРО СТАН БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА 

ТА ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО»

4 листопада 2015 року 
на засіданні Комітету роз-
глянуто питання в поряд-
ку контролю: «Про стан 
будівництва житла та ви-
ділення земельних ділянок 
для учасників АТО». 

За результатами обго-
ворення означеного пи-
тання Комітетом прий-
нято за основу проект 
відповідних Рекомендацій 

Результативна части-
на проекту Рекомендацій

Комітет рекомендує:
1. Верховній Раді 

України прискорити роз-
гляд у першому читан-
ні проекту Закону про 
внесення змін до Закону 
України «Про регулюван-
ня містобудівної діяль-
ності» щодо забезпечення 
умов розвитку містобудів-
ної діяльності та місько-
го господарства (реєстр. 
№1735-д від 03.06.2015 
р.) та проекту Закону про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо 
зняття штучних обмежень 

на реалізацію права на 
приватизацію і отримання 
в користування земельних 
ділянок (реєстр. №3190 
від 29.09.2015 р.), узгодив-
ши положення законопро-
ектів в частині запропоно-
ваних шляхів вирішення 
питання відтермінування 
заборон, передбачених 
статтею 24 Закону Украї-
ни «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

2. Кабінету Міністрів 
України розглянути пи-
тання щодо розроблення:

- Державної або ре-
гіональних та місцевих 
програм забезпечення 
житлом та земельними 
ділянками учасників АТО;

- законопроектів, спря-
мованих на:

визначення обґрун-
тованих пільгових прав 
щодо набуття учасниками 
АТО у власність земель-
них ділянок одного із ви-
дів цільового призначення 
(для індивідуального жит-
лового будівництва або 

для ведення садівництва 
чи для ведення особисто-
го селянського господар-
ства (площею не більше 
0,60 га);

спрощення процедури 
передачі земель оборони 
до комунальної власності 
територіальних громад 
у процесі реформуван-
ня військових частин, 
закладів, установ та ор-
ганізацій Збройних Сил;

удосконалення місто-
будівного законодавства в 
частині поєднання в одній 
документації положень 
проекту детального плану 
території та проекту щодо 
впорядкування території 
для містобудівних потреб;

удосконалення проце-
дури передачі земельних 
ділянок у власність та 
користування осіб на під-
ставі затверджених про-
екту детального плану 
території та проекту щодо 
впорядкування території 
для містобудівних потреб;

визначенні підста-
ви пільгового набуття 
учасником АТО земель-
ної ділянки у власність 
виключно у тому ре-
гіоні, де зареєстроване 
його місця проживання;

формування органами 
виконавчої влади та орга-
нами місцевого самовря-
дування черги пільгових 
категорій осіб – учасників 
АТО для забезпечення їх 
земельними ділянками від-
повідного цільового при-
значення (використання);
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визначення процедури 
врегулювання спірних пи-
тань щодо розгляду заяв 
учасників АТО про пере-
дачу у власність або ко-
ристування на одну і ту ж 
саму земельну ділянку;

удосконалення під-
став набуття права на зе-
мельну ділянку садівни-
цьким товариством для 
колективного садівництва, 
розподілу садових земель-
них ділянок між учасни-
ками цього об’єднання;

встановлення для від-
повідних категорій учасників 
АТО пільгових умов держав-
ного кредитування на прид-
бання або будівництва житла.

3. Міністерству регіо-
нального розвитку, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
України розглянути питання 
щодо

розроблення і впровад-
ження механізму державного 
замовника будівництва/прид-
бання житла учасниками АТО;

перегляду державних 
будівельних норм в частині 
забудови нових і рекон-
струкції існуючих територій 
дачних і садівницьких то-
вариств з урахуванням по-

ложень Закону України від 
02.09.2014 р. № 1673-VII 
«Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів 
України щодо переведення 
садових і дачних будинків у 
жилі будинки та реєстрації 
в них місця проживання»;

4. Міністерству оборо-
ни України визначити пе-
реліки земель оборони, що 
можуть бути використані 
для будівництва житла учас-
ників АТО, прискорити роз-
гляд питань, щодо передачі 
майна та земель оборони у 
комунальну власність тери-
торіальних громад, у зв’яз-
ку із вилученням військо-
вого майна з оперативного 
управління військових ча-
стин, закладів, установ та 
організацій Збройних Сил.

5. Державній службі 
України з питань геодезії, 
картографії та кадастру 
вжити заходів щодо ефек-
тивного розпорядження зем-
лями державної власності 
с ільськогосподарського 
призначення, зокрема при-
пинити практику пільгового 
забезпечення учасників АТО 
земельними ділянками для 
ведення особистого селян-
ського господарства площею 

2,0 га.
6. Обласним та Київсь-

кій міській державним ад-
міністраціям, Державній 
службі з питань геодезії, 
картографії та кадастру, ор-
ганам місцевого самовря-
дування, в межах їх компе-
тенції, вжити заходів щодо:

проведення інвентари-
зації земель, розроблен-
ня детальних планів те-
риторії та проектів щодо 
впорядкування території 
для містобудівних потреб;

визначення і резервуван-
ня територій та земельних 
ділянок, що можуть бути 
використані для передачі у 
власність учасників АТО та 
утворених ними житлови-
ми кооперативами, садів-
ницькими товариствами;

розміщення на власних 
офіційних веб-сайтах ін-
формації про місце розта-
шування, цільове призна-
чення та площу земельних 
ділянок, які можуть бути 
відведені учасникам АТО, 
а також забезпечення ак-
туалізації цієї інформації.

Джерело: 
Комітет з питань будівнцтва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства
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11 листопада 2015 року 
відбулося засідання Комі-
тету Будівельної палати 
України з питань розвит-
ку низькобюджетного 
житла для переселенців 
та учасників АТО, на якому 
були розглянуті питання:

- про підсумки першо-
го етапу конкурсу проектів 
житлових будинків цільо-
вої програми «Доступне 
житло», завдання та осо-
бливості проведення дру-
гого етапу цього конкурсу;

- завдання Комітету 
щодо просування проек-
тів та пропозицій в рамках 
співпраці з Міністерством 
оборони України , органа-
ми державної влади, орга-
нами місцевого самовря-
дування що беруть участь 
у розробці  та реалізації  
програми «Доступного жит-
ла» та будівництва  житла 
для участників АТО та  ви-

мушених переселенців; 
- про призначення Вико-

навчого директора Будівель-
ної палати України Ковтуна 
Руслана Володимировича 
, першим заступником Го-
лови Комітету з питань ро-
звитку проектів низько 
бюджетного житла для пере-
селенців та учасників АТО. 

У заході взяв участь 
Перший віце-президент 
Будівельної палати Украї-
ни Станіслав Телісфоро-
вич Сташевський. Вітаю-
чи учасників засідання він 
зазначив, що члени Комі-
тету активно працюють з 
розробки пропозицій по 
доступному житлу, які вже 
сьогодні почали працювати. 

- Комітет виступив ініціа-
тором та організатором про-
ведення конкурсу на кращі 
проекти житлових будинків 
цільової програми «Доступ-
не житло». Перший етап яко-
го закінчився презентацією, 
за підтримки члена Будівель-
ної палати України ТОВ 
«Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок» яка 
пройшла в рамках виставки 
«Будівництво та Архітекту-
ра», – підкреслив Станіслав 
Телісфорович Сташевський. 

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ НИЗЬКОБЮДЖЕТНОГО 

ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА УЧАСНИКІВ АТО

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

 9



                                     №12Будівельна палата України

 11

Він також наголосив, що 
тільки об’єднання зусиль всіх 
членів Будівельної палати 
України дозволить успішно 
вирішувати актуальні завдан-
ня, що стоять перед будівель-
ною галуззю. 

Голова Комітету з питань 
розвитку низькобюджетно-
го житла для переселенців 
та учасників АТО Станіслав 
Михайлович Мартинюк 
підвів підсумки, подякував 
всіх учасників першого ета-
пу конкурсу на кращі проекти 
житлових будинків цільової 
програми «Доступне житло» і 
дав старт другому етапу цього 
заходу. 

Під час обговорення пи-
тань порядку денного висту-
паючі висловлювали актуаль-
ні пропозиції, які спрямовані 
на вирішення житлових про-
блем як військовослужбовців 
та учасників АТО, так і всіх 
громадян України, які потре-
бують поліпшення своїх жит-
лових умов. 

Поряд з цим, учасни-
ки заходу говорили і про те, 
яким чином можна підвищи-
ти якість проектів, що беруть 
участь у конкурсі проектів 
житлових будинків цільової 
програми «Доступне житло». 

Василь  Петрович 

Омельчук,  заступник голов-
ного інженера - головний 
технолог ПАТ «Домобудів-
ний комбінат №4» розповів 
про те, що вже сьогодні на 
низці об’єктах, які зводить 
корпорація «ДБК-Житлобуд» 
реалізуються проекти з об-
лаштуванням автономних ко-
телень. І сьогодні це питання 
дуже актуальне, - наголосив 
заступник головного інжене-
ра - головний технолог ДБК-4.

Завідуючий відділен-
ням Державного науко-
во-дослідного інститута 
будівельних конструкцій 
(НДІБК) Костянтин Петро-
вич Кафієв зазначив, що 
НДІБК працює сьогодні над 

тим, щоб об’єднати дві бу-
дівельні технології зведення 
житлових будівель - панельне 
домобудівництво з викори-
станням елементів моноліт-
ного будівництва. 

З результатами роботи 
Будівельної палати України в 
питаннях співпраці з держав-
ними установами, які займа-
ються вирішенням житлових 
проблем військовослужбов-
ців та учасників АТО, під час 
засідання членів Комітету  
ознайомив Виконавчий ди-
ректор Будівельної палати 
України Руслан Володими-
рович Ковтун. 

Зокрема він зазначив, що 
ведеться робота з державни-
ми установами, громадськи-
ми організаціями по укладан-
ню угод та меморандумів по 
співробітництву.

- На сьогоднішній день 
Меморандуми про співпрацю 
підписано з - Міністерством 
оборони України, Державним 
фондом сприяння молодіж-
ному житловому будівництву, 
Громадською радою при 
Міністерстві регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господар-
ства України та Торгово-про-
мисловою палатою України, 
- зазначив Руслан Ковтун.
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Він також наголосив, що 
не дивлячись на  результа-
ти, ми повинні розвивати 
та активізувати роботу Бу-
дівельної палати України та 
Комітету з питань розвитку 
проектів низькобюджетно-
го житла для переселенців 
та учасників АТО, для того 
щоб, як результат, домогти-
ся для Палати отримання 
статусу професійного Рад-
ника у законотворчих та ви-
конавчих органах влади. 

- Крім цього у нас ще не-
реалізованими залишають-
ся багато інших питань по-
точної діяльності, зокрема: 

1. Надання професійної 
допомоги через офіційні 
звернення при виникненні 
проблем та спірних ситуа-
цій у наших підприємств з 
виконавчими органами вла-
ди або з державними уста-
новами з вимогами унормо-
ваного рішення.

2. Надання допомо-

ги підприємствам щодо 
участі у державних та 
муніципальних проектах, 
в тому числі і таких як будів-
ництво доступного житла, 
молодіжного житла, будів-
ництво житла для пересе-
ленців та учасників АТО, а 
також просування власних 
напрацьованих проектів. 

3. Посилення враху-
вання і захисту інтересів 
членів Палати шляхом 
законотворчої діяльності 
через участь у роботі про-

фільного Комітету Верхов-
ної Ради:

- над законопроектами, 
підготовленими Урядом та 
іншими суб’єктами зако-
нотворчої ініціативи; 

- над експертизою за-
старілих Законів і таких, 
які гальмують розвиток під-
приємств будівельної га-
лузі;

- над розробкою та пода-
чею власних законодавчих 
ініціатив.

4. Здійснення захисту 
інтересів членів Палати 
шляхом роботи у колегіаль-
них та дорадчих органах 
Мінрегіонбуду по норматив-
них актах, що регулюють 
будівельну діяльність, по 
такому ж принципу, як і у 
Верховній раді.

5. Робота з органами 
місцевого самоврядуван-
ня  по просуванню проектів  
будівництва, підприємств – 
членів Палати, встановлен-
ню ділових контактів. 
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6. Підняття і популяри-
зація ділового авторитету 
кожного  підприємства члена 
палати, в якості єдиних чесних 
професіоналів галузі,  через: 

- створення Центрального 
професійного реєстру забу-
довників та визначення рей-
тингів будівельних компаній; 

- створення стандар-
ту професійної діяльності 
(приналежності до Палати) 
підприємств – членів Па-
лати та кодексу професій-
ної етики члена палати; 

- проведення централізова-
ної (здешевленої) в підприєм-
ствах Палати сертифікації 
якості товарів, робіт і послуг, си-
стеми управління, менеджерів;

- участь у вистав-
ках об’єднаним стендом; 

7. Поширення та напра-
цювання  стосунків зі ЗМІ. 

8. Пошук варіантів та ме-
тодів співпраці з європей-
ським співтовариством 

9. Створення додатко-
вих можливостей для під-
приємств – членів Палати. 

Законодавство надає над-
звичайно широкі можливості 

для діяльності такого про-
фесійного об’єднання як Па-
лата. Але всі ці можливості 
є потенційними, щоб скори-
статися ними потрібна ак-
тивна робота усіх членів 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ, 
- зазначив Руслан Ковтун.

Дуже важливо, що оці-
нювати якість проектів, які 
будуть брати участь у дру-
гому етапі конкурсу проек-
тів житлових будинків ці-
льової програми «Доступне 
житло» буде Інженерний 
центр, який створений при 
Будівельній палаті України.

Про завдання, які вирі-
шуватиме цей Інженер-
ний центр розповів дирек-
тор цього Центру Сергій  
Миколайович Кодола.

- Діяльність Інженерно-
го центру регламентуєть-
ся наступними питаннями: 

- обстеження, експерт-
на оцінка та визначенню 
стану природності, та 
рекомендації - існуючих, 
експлуатуючих та дефек-
тних будівель і споруд; 

- технічне супроводжен-

ня та технічний нагляд 
за виконанням будівель-
но-монтажних робіт при бу-
дівництві та реконструк-
ції будівель та споруд; 

- впровадження нової 
конструктивної систе-
ми енергозберігаючих 
будівель, в тому числі з 
альтернативними дже-
релами тепла в нових бу-
дівлях та реконструкція, 
які були в експлуатації. 

Співробітники Інженер-
ного центру при Будівельній 
палаті України мають досвід 
у вирішенні цих питань і вже 
проводили обстеження до-
шкільних споруд в м. Кремін-
не та запропонували заходи з 
їх реконструкції адміністрації 
м. Кремінне, - зазначив він. 

За підсумками за-
сідання Комітету було 
прийнято рішення про 
початок другого ета-
пу конкурсу на кращі про-
екти житлових будинків 
по Програмі «Доступне 
житло», а також виріше-
но організаційне питання. 

Голова Комітету з пи-
тань розвитку низькобюд-
жетного житла для пере-
селенців та учасників АТО 
Станіслав Михайлович Мар-
тинюк запропонував обра-
ти першим заступником 
Голови Комітету, Виконав-
чого директора Будівель-
ної палати України Руслана 
Володимировича Ковтуна. 
Ця пропозиція була од-
ноголосно підтримана 
усіма членами Комітету. 

Джерело: Будпалата
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ У НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ФУНКЦІЙ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

На виконання доручення 
Прем’єр-міністра України А. 
Яценюка від 2 жовтня 2015 
року №40542/0/1-15 Міністер-
ство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства Украї-
ни 30 жовтня провело Науко-
во-практичну конференцію з 
питань забезпечення децен-
тралізації функцій виконавчої 
влади та запровадження про-
зорої системи контролю і на-
гляду у сфері будівництва під 
головуванням Віце-прем’єр-
міністра України - Міністра 
регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комуналь-
ного господарства України 
Геннадія Григоровича Зубка.

Будівельну палату України 
на цьому заході представля-
ли Президент Будівельної па-
лати України, Герой України 
Петро Степанович Шилюк. 

Під час науково-практич-
ної конференції відбулася 

перша в рамках децентралі-
зації системи держархбуд-
контролю передача повнова-
жень від Держархбудінспекції 
до місцевих рад міст Красний 
Лиман та Дружківка Донець-
кої області.

«Сьогодні ми очікуємо від 
усіх міських голів, а потім і від 
голів громад звернення про 
те, щоб отримати ці функції. 
Громада повинна чітко зна-
ти, що новий керівник, якого 
вони обрали і якого вважа-
ють ефективним менедже-
ром, має ресурси – архітек-
турно-будівельної інспекції, 
земельні, маршрутну карту 
розвитку міської інфраструк-
тури. Дуже важливо саме 
через такі функції зміцнюва-
ти роль місцевого самовря-
дування», - наголосив Віце-
прем’єр-міністр України.

За словами Геннадія Зуб-
ка, вигоди такого рішення 
очевидні: «По-перше, буде 

мінімізована корупція, адже 
рішення прийматиме не сто-
личний чиновник, а букваль-
но сусід, якому потрібно 
звітуватися перед громадою. 
По-друге, на місцях буде по-
кращено інвестиційний клі-
мат, що принесе за собою 
нові робочі місця, податки, 
поліпшення інфраструкту-
ри. По-третє, зменшиться 
вартість як житла, так і комер-
ційної забудови. Це ті прості 
речі, ті реформи, які здійснює 
Мінрегіон».

Геннадій Зубко нагадав 
про прийнятий Закон Украї-
ни «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо децентралізації 
повноважень у сфері архітек-
турно-будівельного контролю 
та удосконалення містобудів-
ного законодавства», яким 
регулюються всі зазначені 
питання.  «Органи місцевого 
самоврядування отримали 
повноваження, які дозволять 
їм контролювати процес за-
будови територій протягом 
усього циклу створення кож-
ного окремого об’єкта будів-
ництва», - зауважив він.

«В Європі немає прикла-
ду проведення такої пов-
номасштабної реформи 
децентралізації, яку ми про-
водимо в Україні. Ми всі учас-
ники цієї реконструкції країни 
і кожен повинен відчувати від-
повідальність за цей процес», 
- зазначив Геннадій Зубко.

Джерело: Мінрегіон та 
Будпалата

 13



15

                                     №12Будівельна палата України

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ ШИЛЮК ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ЧЛЕНОМ В 
ОНОВЛЕНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 

СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
Уряд схвалив проект по-

станови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
складу спостережної ради Дер-
жавної спеціалізованої фінан-
сової установи «Державний 
фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву».

До оновленого складу 
спостережної ради увійдуть:

- Негода В’ячеслав Ан-
дронович – перший заступник 
Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства Украї-
ни, голова спостережної ради;

- Кругляк Едуард Бори-
сович – заступник Міністра ре-
гіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства України, заступ-
ник голови спостережної ради;

-  Ісаєв Євген Анатолій-
ович - голова ради всеукраїн-
ської асоціації “Укрмолоди-
житло», заступник голови 
спостережної ради (за згодою);

- Козловська На-
талія Вікторівна - дирек-
тор департаменту держав-
них програм та розвитку 
житлового будівництва Мінре-

гіону, секретар спостережної ради;
- Андрієвський Дмитро Йо-

сипович перший заступник го-
лови Комітету Верховної Ради 
України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-кому-
нального господарства (за згодою);

- Андрійчук Юрій Мико-
лайович - голова секретаріа-
ту Всеукраїнської асоціації ор-
ганів місцевого самоврядування 
“Українська асоціація районних 
та обласних рад” (за згодою);

- Драп’ятий Євген Ми-
хайлович - заступник голо-
ви Федерації професійних 
спілок України (за згодою);

- Караван Ніна Григорівна - 
голова центрального комітету про-
фспілки працівників молодіжних 
житлових комплексів та комітетів 
місцевого самоврядування (за згодою);

- Корж Руслан Адольфо-
вич - заступник Міністра еко-
номічного розвитку і торгівлі;

- Кузькін Євген Юрійо-
вич - директор департамен-
ту місцевих бюджетів Мінфіну;

- Митрофанський Сер-
гій Володимирович – заступ-
ник Міністра молоді та спорту; 

- Олійник Дмитро Ми-

колайович - заступник голо-
ви ради Федерації робото-
давців України (За згодою); 

- Палатний Артур Леонідович 
– голова Комітету Верховної Ради 
України з питань сім’ї, молодіж-
ної політики та спорту (за згодою; 

- Пітцик Мирослав Васи-
льович – виконуючий дирек-
тор Всеукраїнської асоціації 
місцевого самоврядування «Асо-
ціація міст України» (за згодою); 

- Шилюк Петро Степа-
нович – президент Будівель-
ної палати України (за згодою); 

- Шкварилюк Володимир 
Васильович – секретар комі-
тету Верховної Ради України 
з питань бюджету (за згодою).

Новий склад ради забезпе-
чить своєчасне та ефективне 
здійснення контролю за діяльні-
стю правління Держмолодьжитло.

Проект розроблений Мін-
регіоном у зв’язку із окре-
мими кадровими змінами в 
органах виконавчої влади.

Джерело: Мінрегіон та 
Будпалата

9 ГРУДНЯ 2015 РОКУ ВІДБУДУТЬСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

9 грудня 2015 року відбудуться загальні збори Будівельної палати України та урочистості, з наго-
ди 10 - річчя її заснування. Захід проходитиме за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, 
Торгово-промислова палата України, зал «Колізей» (четвертий поверх), початок о 12.00. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (проект):
1. Про стан розвитку будівельної галузі України та завдання діяльності Будівельної палати 

України на  2016 – 2020 роки; 
2 . Про затвердження Рішень Президії Будівельної палати України, прийнятих в період між 

Загальними зборами Палати; 
3. Звіт ревізійної коміссії  Будівельної палати України за період 2013-2015 роки та його 

затвердження;
4. Відзначення 10 - річчя з дня заснування Будівельної палати України;
5.  Різне. 
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Цього року Будівельна па-
лата України cвяткує ювілей. 
Уже 10 років ця громадська 
організація представляє інте-
реси  надійних компаній і пра-
цює на їхній розвиток зокрема 
та будівельної галузі в цілому. 
І ювілей – не привід відпочива-
ти. 

Навпаки, у такі непрості 
для нашої країни часи перед Бу-
дівельною палатою постають 
усе вагоміші завдання. Одне з 
них – сприяння реалізації дер-
жавної житлової політики. Зо-
крема, у червні 2015 року Па-
лата підписала Меморандум 
про співпрацю з «Державним 
фондом сприяння молодіжно-
му житловому будівництву», 
а у вересні – Меморандум про 
співпрацю з Міністерством 
оборони України, метою яко-
го є розробка інноваційних ме-
ханізмів по забезпеченню жит-
лом військовослужбовців та 
учасників АТО . 

Практичним кроком 
до розв’язання пробле-
ми доступного житла 
стали конкурс бюджет-
них проектів житлових 
будинків і їхня перша 
презентація на верес-
невому Міжнародному 
експофорумі «Будівни-
цтво, архітектура, не-
рухомість». Детальні-
ше про впровадження 
житлових програм  в 
інтерв’ю з виконавчим 
директором Будівель-
ної палати України 
Русланом Ковтуном. 

Руслан Володи-
мирович, Ви вже рік 
очолюєте виконавчий 
орган Будівельної па-
лати України. Знаю - 
зроблено вже чимало, 

але розкажіть, будь ласка, які 
завдання стоять перед  Бу-
дівельною палатою  і на що 
спрямовуєте свої зусилля? 

- Основне завдання, яке 
сьогодні  поставив перед вико-
навчим органом палати Прези-
дент Будівельної палати, Герой 
України Шилюк Петро Степано-
вич  – сприяти розвиткові бізне-
су як окремих будівельних ком-
паній, так і галузі в цілому. Це 
взаємопов’язано: якщо галузь 
процвітає, значить кожен опе-
ратор ринку зміцнює позиції. 
Якщо у будівельника є замов-
лення на житло, то підтягують-
ся організації, проектувальники 
, архітектори , виробники буд-
матеріалів, а також представ-
ники сфери послуг. 

Також для нас важливим 
є активний вплив на держав-
ну регуляторну політику в га-
лузі будівництва. Перекона-
ний, впливати на регуляторну 

політику повинні не міністер-
ства та відомства, а такі про-
фесійні об’єднання, як Бу-
дівельна палата. 

Уже давно потрібно ввести 
практику, за якої жодна ком-
панія не має права проводити 
будівельні роботи, якщо вона 
не входить до професійного 
галузевого об’єднання. І якщо 
під час будівництва виникають 
проблеми, це об’єднання спри-
ятиме їхньому розв’язанню, 
виступивши так званим пору-
чителем , гарантом. Ми нама-
гаємося донести цю думку до 
державних органів. Контроль, 
видача ліцензій, дозвільних ак-
тів повинні проводитися за зго-
дою громадських організацій. 
Це допоможе уникнути коруп-
ції.

Чи складно стати членом 
Будівельної палати? Які кри-
терії відбору компаній? 

Компанії, які входять до 
Будівельної палати, ретельно 
нами перевіряються. У велико-
го забудовника повинні бути усі 
дозвільні документи ,свої ви-
робничі потужності, своя неру-
хомість – тобто те, що він може 
продемонструвати державним 
структурам або інвестору. Та-
кож будівельна компанія має 
гарантувати терміни і стовід-
соткове завершення робіт. 

Нині Палата нараховує 
близько 200 учасників. Деякі 
компанії закриваються у зв’яз-
ку з нестабільною ситуацією, 
тому ми проводимо аналіз тих, 
що залишилися, й готові пра-
цювати далі. У наших планах 
– створити реєстр надійних за-
будовників, в якому детально 
висвітлюватимется інформація 
про кожного забудовника який 
входить до Палати.

ГОЛОВНЕ - ВІРИТИ У СВОЮ СПРАВУ 
Й ПІДТРИМУВАТИ ОДНЕ ОДНОГО!
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Ви кажете, основне 
завдання – розвиток бу-
дівельного бізнесу. А як же 
його розвивати в умовах 
низької платоспроможності 
населення? 

Так, будівельник залежить 
від економічної ситуації в країні. 
Якщо у населення є гроші – жит-
ло продається. В іншому разі, 
скільки б квартир не будували, 
люди не можуть їх собі дозво-
лити. Хоча в теорії бажаючих 
придбати житло дуже багато. 

Завдання Будівельної пала-
ти – створити доступне житло 
для всіх верств населення. Ми  
розробляємо механізми будів-
ництва доступного житла. Вони 
передбачають впровадження у 
будівельну сферу новітніх інно-
ваційних технологій, а не вико-
ристання дешевих матеріалів. 

Стосовно землі, комуніка-
цій, електрики – ці питання 
має вирішувати держава. Бу-
дівельник повинен будувати, 
а не укладати договори з мо-
нополістами, які викручують 
йому руки. Підключення до 
комунікацій, підведення газу, 
води подвоюють ціну за ква-
дратний метр. Останнім ча-
сом компанії приділяють цьо-
му питанню особливу увагу і 
розпочато будівництво об’єк-
тів з власними котельнями. 

Будівельна палата укла-
ла меморандум з Міні-
стерством оборони про 
розробку інноваційних ме-
ханізмів по забезпеченню 
житлом військовослуж-
бовців та учасників АТО.  У 
чому суть вашої співпраці?

- Міноборони оголосило 
конкурс на закупівлю близько 
3,5 тис. квартир для військо-
вослужбовців, було виділено 1 
млрд 140 млн грн. Але в умовах 
цього конкурсу стояла закупів-
ля житла на вторинному ринку, 
а воно аж ніяк не може бути 
дешевим. Ми вели переговори 
з Міноборони, аби переконати 
їх, що купувати потрібно в за-
будовників, і нам це вдалося. 

Міноборони змінило умови 

конкурсу а саме, 
як придбання 
готового житла, 
так і придбан-
ня квартир на 
умовах пайової 
участі у всіх ре-
гіонах України. 

В деяких но-
вобудовах, як 
мені відомо, за-
б у д о в н и к а м и 
які входять до 
складу Пала-
ти виділяються 
квартири для учасників АТО. 

Також ми запропонували не 
купувати квартири ,а будувати 
житло для військовослужбов-
ців. Один будинок – це в се-
редньому 200 квартир, а по-
трібно розселити близько 40 
тис. військовослужбовців, при 
цьому будинки повинні мати 
автономні  системи опалення 
, та будуватися с урахуванням 
енергозберігаючих технологій.

На практиці доступне 
житло – не таке вже й до-
ступне. Навіть 70 % вартості 
квартири (за програмою 
70/30) – для людей це занад-
то великий тягар. Який вихід 
ви бачите з цієї ситуації?

По-перше, потрібно змен-
шити процентну ставку кредиту. 
На Заході це від 3 до 5%. Візь-
мемо навіть приклад сусідньої 
Білорусі, де кредитна лінія на-
дається молодій сім’ї на строк 
до 20 років. Ставка за кредитом 
становить 5 відсотків річних. 

Також є варіант надан-
ня житла сім’ї в оренду. Але 
його потрібно спочатку побу-
дувати. Для цього необхідні 
інвестиції – не забудовника, 
а держави, адже стоїть пи-
тання забезпечення жит-
лом населення. Наприклад, 
тих самих переселенців. 

Середня ціна за оренду од-
нокімнатної квартири в Києві 
сьогодні становить 3,5 – 4,5 
тис. грн. Зарплата – така сама, 
тобто в сім’ї мають працювати 
двоє, один на оренду , другий 
для забезпечення прожитко-

вого мінімума. Тільки держава 
може регулювати ціну на оренд-
не житло. Разом із комунальни-
ми витратами вона не повинна 
перевищувати 2–2,5 тис. грн. 

Держава зобов’язана роз-
робити програму соціального 
житла, а будівельники, у свою 
чергу, відповідати за якісне та 
своечастне будівництво. У кож-
ному місті мають бути цілі мі-
крорайони соціального житла, 
прибуток від якого  повинен зно-
ву пускатиметься в будівництво 
соціального житла. Тобто дер-
жаві, по суті, потрібно вкласти-
ся тільки раз. Головне – почати. 

Як квартири з доступни-
ми цінами вплинуть на ри-
нок житла?

Дуже добре вплинуть. До-
ступне житло повинно буду-
ватися на околицях міста, у 
спальних районах. Кожен мі-
крорайон повинен мати свою 
розвинену інфраструктуру: 
метро, кінотеатри, супермар-
кети, офісні центри, ринки. Від-
повідно створюються робочі 
місця. Навіщо людині їздити на 
інший кінець міста, якщо вона 
може знайти роботу у своєму 
мікрорайоні й добиратися до 
неї не 1,5 години, а 10 хвилин. 
Проблему треба розв’язувати 
комплексно. Адже ми не про-
сто будуємо окремі об’єкти, 
ми будуємо наше майбутнє , 
майбутнє будівельної галузі 
, майбутнє нашої країни. Го-
ловне, вірити у свою справу 
й підтримувати одне одного.

Джерело: журнал Prof Build
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4 листопада 2015 р. під 
головуванням Першого 
заступника голови Комі-
тету Верховної Ради 
України з питань будів-
ництва, містобудування 
і житлово-комунально-
го господарства, члена 
президії Будівельної па-
лати України Дмитра 
Йосиповича Андрієвсь-
кого пройшло засідання 
профільного Комітету. 

Було розглянуто питання 
в порядку контролю «Про 
стан будівництва житла та 
виділення земельних діля-
нок для учасників АТО».

У заході взяли участь 
заступник Міністра оборо-
ни України Юрій Веніамі-
нович Гусєв и директор 
департаменту державних 
програм та розвитку жит-
лового будівництва Міні-
стерства регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального го-
сподарства України Наталія 
Вікторівна Козловська. 
Будівельну палату Украї-
ни на засіданні Комітету 
представляв Виконавчий 
директор Палати Руслан 
Володимирович Ковтун. 

Відкриваючи засідан-
ня Дмитро Йосипович 
Андрієвський відзначив 

особливе значення рі-
шення дуже важливо-
го соціального завдання 
- забезпечення житлом і 
виділення земельних діля-
нок для учасників АТО.

Юрій Веніамінович 
Гусєв розповів присутнім 
про роботу Міністерства 
оборони України у вирі-
шенні цього питання і під-
креслив, що вона здійс-
нюється за сприяння усіх 
державних органів влади.

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України також 
бере участь у вирішенні 
питання будівництва жит-
ла та виділення земельних 
ділянок учасникам АТО. 
Про роботу профільного 
Міністерства в цьому на-
прямку розповіла Наталія 
Вікторівна Козловська, ди-
ректор департаменту дер-
жавних програм та розвит-
ку житлового будівництва. 

Виконавчий директор 
Будівельної палати України 
Руслан Володимирович Ко-
втун зазначив, що професій-
не об’єднання будівельників 
України веде активну робо-
ту з напрацювання пропо-
зицій у вирішенні питань 
будівництва житла для вій-

ськовослужбовців та учас-
ників АТО. Для активізації 
цієї роботі при Будівельній 
палаті України ще в мину-
лому році був створений 
Комітет з питань розвитку 
проектів низько бюджетно-
го житла для переселенців 
та учасників АТО під голо-
вуванням Заслуженого еко-
номіста України Мартинюка 
Станіслава Михайловича, 
члена президії Будівельної 
палати України, президента 
асоціації «Солстрой плюс», 
на якому розглядаються 
актуальні питання, спря-
мовані на вирішення цього 
завдання. Комітет висту-
пив організатором конкурсу 
проектів житлових будинків 
цільової програми «Доступ-
не житло», перший етап яко-
го завершився і сьогодні ве-
деться робота з організації 
другого етапу цього заходу.

Руслан Ковтун відзна-
чив також, що 11 листопа-
да відбудеться засідання 
цього Комітету на якому 
буде розглянуто питання: 
«Про підсумки першого 
етапу конкурсу проектів 
житлових будинків цільо-
вої програми «Доступне 
житло» та завдання і осо-
бливості проведення дру-
гого етапу цього конкурсу.

Джерело: Будпалата
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Запуск зони вільної 
торгівлі (ЗВТ) між Украї-
ною та Канадою стане 
потужним стимулом для 
модернізації вітчизняних 
виробничих потенціалів 
та ключем до подальшої 
диверсифікації українсь-
ких експортних ринків. 

Переговори про створення 
ЗВТ завершені, і підприємці обох 
сторін чекають на підписання та 
ратифікацію відповідної угоди. 
Проте і поза нею двосторонні 
економічно-торгівельні відно-
сини стрімко розвиваються, 
вже є певні напрацювання в 
сфері інвестицій, надання тех-
нічної допомоги тощо, які по-
трібно розбудовувати й надалі. 
На цьому наголосили учасники 
конференції «Україна-Кана-
да – погляду майбутнє: зона 
вільної торгівлі», що пройшла 
в українській столиці. Участь в 
останній взяли представники 
дипломатичного і бізнесового 
середовища Канади та України.

Посол Канади в Україні Ро-
ман Ващук зазначив, що впро-
вадження ЗВТ стане вагомим 
кроком до поглиблення тор-

говельного та економічного 
співробітництва, в тому числі 
в частині торгівлі промислови-
ми та сільськогосподарськими 
товарами, захисту інтелекту-
альної власності. Відразу піс-
ля вступу в силу угоди Канада 
відкриє українським експорте-
рам вільний доступ до 98 від-
сотків свого ринку товарів. Офі-
ційна Оттава зацікавлена як 
в українських товарах, так і в 
українському ринку, в який ін-
вестує вже не перший рік. Р.Ва-
щук розповів, що за останній 
рік канадський експорт в нашу 
державу зріс на 45%, в той 
час як український –знизився.

За словами представника 
Торгово-промислової палати 
України Валерія Короля, наяв-
на ситуація для поглиблення 
двостороннього партнерства 
дуже сприятлива і все залежить 
від активності самих бізнесових 
асоціацій та окремих підприєм-
ців, яким активно допомага-
ють ТПП та Український союз 
промисловців і підприємців.

Сприяти нарощуванню ек-
спортного потенціалу України 
збирається і Канада, яка нещо-

давно запустила відповідні про-
грами. Канадський посол під-
креслив, що за два останні роки 
Україні була виділена допомога 
в 700 млн. доларів, з яких 400 
млн. – позика. На думку Рома-
на Ващука, це значний вклад в 
макроекономічну стабілізацію 
України. Канадці також плану-
ють надати 30 млн. канадських 
доларів на розвиток малого і 
середнього бізнесу на вітчизня-
них теренах, активно реалізо-
вують проекти локального еко-
номічного розвитку для низки 
українських регіонів – Львівщи-
ни, Дніпропетровщини тощо.

Такі зусилля Канади відзна-
чив і Посол України в Канаді Ан-
дрій Шевченко. На його погляд, 
ці та інші технічні проекти допо-
моги роблять сильнішою еко-
номіку України та її саму при-
вабливішим партнером в очах 
міжнародної спільноти. Серед 
питань, які необхідно виріши-
ти українцям зі свого боку, він 
вважає боротьбу з корупцією, 
дерегуляцію та адаптацію віт-
чизняної продукції до технічних 
регламентів та стандартів ЄС.

Будівельну палату України 
на конференції «Україна-Ка-
нада – погляду майбутнє: зона 
вільної торгівлі» представляв 
Виконавчий директор Будівель-
ної палати України Руслан 
Ковтун. Спілкуючись з учас-
никами заходу, зокрема з Над-
звичайним і Повноважним По-
слом України в Канаді Андрієм 
Шевченком він зазначив, що 
українські будівельники вірять, 
що зона вільної торгівлі між 
Україною та Канадою спри-
ятиме розвитку будівельно-
го комплексу нашої держави

Джерело: УСПП та 
Будпалата
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У вересні 2015 року у Луган-
ській області розпочалася реалі-
зація Проекту, який підтримуєть-
ся Данською радою з питань 
біженців спільно з ВБФ «Право 
на захист» за фінансової під-
тримки Управління Верховного 
комісара ООН у справах біжен-
ців, Національною Координацій-
ною радою Програми ООН по 
населених пунктах(UN-Habitat) 
в Україні та Міністерством со-
ціальної політики України

Мета Проекту: Зміцнен-
ня управлінського потенціалу 
фахівців місцевих органів вла-
ди, посилення взаємодії між гро-
мадськими організаціями ВПО, 
територіальними громадами 
міст, сіл, селищ та місцевими 
органами влади районів та міст 
Луганської області у вирішенні 
проблеми адаптації понад 180 

тис. внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) з зони АТО, які тим-
часово проживають у районах 
та містах Луганської області.

У Проекті беруть участь 11 рай-
онів (Біловодський, Білокуракін-
ський, Кремінський, Марківський, 
Міловський, Новоайдарський, 
Новопсковський, Попаснянський, 
Сватівський, Станично-Лугансь-
кий, Старобільський, Троїцький) 
та 3 міста (м.Северодонецьк, 
м.Лисичанськ, м.Рубіжне). 

Одним з головних напрямків 
Проекту є розробка Місцевих ці-
льових програм: «Адаптація вну-
трішньо переміщених осіб у Лу-
ганській області на 2016 рік» (за 
напрямком «ЖИТЛО») орієнто-
ваних на забезпечення внутріш-
ньо переміщених осіб житлом 
відповідно до соціальних нор-
мативів та державних гарантій. 

22 жовтня пройшов відео-
семінар по стратегічному пла-
нуванню «КИЇВ – СЕВЕРОДО-
НЕЦЬК» для управлінських 
команд районів та міст Луган-
ської області з розробки цільо-
вих програм будівництва житла.

У заході взяв участь Вико-
навчий директор Будівельної па-
лати України Руслан Ковтун. У 
розмові з президентом Центру 
муніципального менеджменту 
(Хабітат) Олександром Петрови-
чем Затолокіним, він зазначив, 
що будівельні організації-чле-
ни Будівельної палати України 
готові взяти участь у реалізації 
Місцевих інвестиційних програм 
«Будівництво та реконструкція 
соціального житла для ВПО у 
містах та районах Луганської 
області на 2016 - 2025 роки». 

Джерело: Будпалата

БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ВІДЕО 
СЕМІНАРІ ПО СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННЮ 

«КИЇВ - СЕВЕРОДОНЕЦЬК»

БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ 
«МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІЗНЕС ВІДНОСИН 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПОЮ
Виконавчий директор Бу-

дівельної палати України 
Руслан Ковтун взяв участь у 
семінарі «Можливості та пер-
спективи бізнес відносин між 
Україною та Європою», який 
був організований Українсь-
ким Союзом промисловців і 
підприємців (УСПП) та Кон-
федерацією промисловців 
Литви.

Бізнесове середовище 
України та Литви поглиблюва-
тиме двостороннє співробіт-
ництво в контексті запровад-
ження зони вільної торгівлі 
між Україною та ЄС. Про 

це йшлося під час семінару 
«Можливості і перспекти-
ви бізнесових відносин між 
Україною та Європою», який 
фахівці Конфедерації про-
мисловців Литви провели  в 
УСПП. 

Захід став першим в 
рамках освітнього проекту 
Східного партнерства, ор-
ганізованого МЗС Литви для 
громадських організацій про-
мисловців і підприємців Украї-
ни. Він реалізується завдяки 
співпраці УСПП та Конфеде-
рації промисловців Литви, 
а також успішній взаємодії 

Українсько-литовської та Ли-
товсько-української ділових 
рад. 

Як зазначив заступник ге-
нерального директора Конфе-
дерації промисловців Литви 
Гінтарас Моркіс, саме пози-
тивні та практичні результати 
взаємодії  із УСПП, в рамках 
двосторонніх ділових рад – 
спонукають литовські політич-
ні та бізнесові кола активніше 
співпрацювати з Україною, 
сприяти її подальшій інтегра-
ції в ЄС та ділитися власним 
досвідом щодо переваг та ри-
зиків на цьому шляху.
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ЧЛЕН ПРЕЗИДІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ ДАНИЛОВИЧ: ПІДПРИЄМСТВА 

БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ВИРІШУЮТЬ ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Будівництво відноситься 
до числа ключових, фондо-
образующіх галузей, багато в 
чому визначає темпи розвитку 
будь-якої економіки  і вирішує 
найважливіші соціально-еко-
номічні завдання.

Яке місце займає будівель-
ний комплекс в економіці сто-
лиці України? Які проблеми 
найбільш гостро стоять пе-
ред будівельним комплексом 
Києва? На ці та багато інших 
питань відповідає перший за-
ступник директора Депар-
таменту будівництва та 
житлового забезпечення ви-
конавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
член президії Будівельної па-
лати України Сергій Михай-
лович Данилович. 

Сергію Михайловичу, 
розкажіть, будь ласка, яке 
місце в економіці Києва зай-
має будівництво?

- Усім відомо, що будівель-
на галузь є локомотивом еко-
номічного розвитку будь-якої 

держави, в тому числі й Украї-
ни. І це не випадково, оскіль-
ки одна гривня, вкладена в 
будівництво автоматично дає 
роботу ще шести-семи праців-
никам в інших галузях.

На жаль, сьогодні будівель-
на галузь України та столиці 
зокрема, переживають не най-
кращі часи, але навіть у цих 
умовах будівництво для Києва 
має величезне значення і на-
самперед тому, що підприєм-
ства будівельної індустрії 
вирішують дуже важливе со-
ціальне завдання - забезпечу-
ють багатьох киян роботою, а 
міський бюджет - стабільними 
податковими надходженнями.  

Про те, що будівельна 
галузь України перебуває у 
непростій ситуації, показує і 
статистика, яка свідчить, що 
обсяги будівельних робіт 
продовжують знижуватися. 
Як себе почуває в цих умо-
вах столичний будівельний 
комплекс? 

- Справді, обсяг викона-
них будівельних робіт в Києві 

за січень-серпень 2015 року 
з порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року склав 
77,5 відсотків. Подібна тен-
денція характерна для всієї 
будівельної галузі України. 
У теж час, хочу сказати, що 
житлове будівництво в Києві 
показує позитивну динаміку: 
зростання в цьому напрямку, 
в порівнянні з минулим роком 
становить 15 відсотків, але ця 
тенденція в основному пов’я-
зана з демографічіскімі зміна-
ми, які є наслідком окупації 
Криму і подіями на Донбасі. 

Чи здатне подібне зро-
стання в сегменті житлового 
будівництва вирішити про-
блему черговиків в Києві?

- Сьогодні в черзі на житло 
стоїть більше 66 тисяч киян. 
При цьому кількість позачер-
говиків становить близько 6,5 
тис. чоловік. Першочергове 
право на отримання квартири 
мають понад 24 тисяч сімей, а 
решта 34,5 тисячі йдуть в по-
рядку загальної черги.

Але реального механізму 
вирішити цю проблему в да-
ний час не існує. З прийняттям 
у 2011 році Верховною Радою 
закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяль-
ності», забудовники звільнені 
від передачі місту житлової 
площі, крім пайової участі у 
розмірі 4% кошторисної вар-
тості будівництва. У результаті 
цього місто Київ щороку недо-
отримує більше тисячі квар-
тир для забезпечення жит-
лом громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов.

Будівельна палата України
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Правда, була спроба 

змінити ситуацію: 8 травня 
2014 р. група Народних де-
путатів, серед яких був і член 
президії Будівельної палати 
України Дмитро Йосипович 
Андрієвський, зареєстрували 
у Верховній Раді законопро-
ект №4831. Він передбачав 
наділення Київради правом 
встановлювати відсоток жит-
лоплощі, яка підлягатиме 
передачу місту в будинках, 
що будуються в столиці ком-
паніями, незалежно від форм 
власності, а також встанов-
лювати граничний розмір пай-
ової участі забудовників у ро-
звитку інфраструктури міста.

Судячи тому, що Київ 
продовжує недоотримува-
ти квартири від забудов-
ників, не складно припусти-
ти, що даний законопроект 
не став законом України. 

Які ще проблеми зава-
жають нормально розви-
ватися столичному бу-
дівельному комплексу? 

- Недобросовісні забу-
довники - це, мабуть, одна з 
найбільших проблем у Києві. 
Саме від них страждають 
люди, які інвестували свої 
фінансові ресурси для бу-
дівництва житла. На сьогод-
нішній день більше 12 тис. 
приватних інвесторів не мо-
жуть отримати свої квартири, 
за які вони вже заплатили.

З проблемою недобро-
совісних забудовників безпо-
середньо пов’язана і пробле-
ма довгобудів і незаконного 
будівництва. Сьогодні тільки 
в Києві 526 незаконних бу-
дівництв, з них 116 - це жит-
лового призначення. Існуюча 
законодавча база не може 
впоратися з цією проблемою. 
Великі надії, покладаються 
на новий ДАБК, який пови-

нен поставити заслін недо-
бросовісним забудовникам. 

Яким чином буде вирі-
шуватися проблема з 
приватними інвестора-
ми, які вклали гроші в бу-
дівництво житла, а квар-
тир так і не дочекалися?

- У листопаді 2013 року 
Геннадій Григорович Зубко і 
ще ряд Народних депутатів 
зареєстрували у Верховній 
Раді законопроект №3542 
«Про захист прав постражда-
лих інвесторів при будівни-
цтві житлової нерухомості». 
Метою прийняття цього зако-
нопроекту мало стати ство-
рення системи норм права, 
які створювали б чіткий ал-
горитм вирішення проблем 
довгобудів в Україні, а також 
посилювали б захист постра-
ждалих інвесторів від проти-
правних дій забудовників. На 
сьогоднішній день цей зако-
нопроект так і не прийнятий...

Думаю, що Будівельна 
палата України, як професій-
не об’єднання будівельників 
спільно з профільним Комі-
тетом Верховної Ради мог-
ла б виступити з ініціативою 
щодо відновлення роботи 
над цим законопроектом.

Для будівельного ком-

плексу дуже важливо поста-
вити надійний заслін недо-
бросовісним забудовникам і 
довгобудам, а також захисти-
ти інвесторів. І законопроект 
«Про захист прав постражда-
лих інвесторів при будівництві 
житлової нерухомості», здат-
ний вирішити ці завдання. 

Цього року в листопаді 
виповнюється 10 років з дня 
утворення Будівельної пала-
ти України. Як Ви вважаєте, 
які актуальні завдання може і 
повинна вирішувати в ниніш-
ніх умовах це професійне 
об’єднання будівельників, 
проектувальників і ви-
робників будівельних ма-
теріалів та виробів України?

- У нинішніх умовах дуже 
важливо мати повну інфор-
мацію про всіх забудовників 
і Будівельна палата України 
могла б виступити ініціато-
ром створення Реєстру бу-
дівельних компаній з визна-
ченням їх надійності. Мати 
такий документ сьогодні 
просто необхідно для цивілі-
зованого розвитку українсь-
кого будівельного комплексу. 

Сергію Михайлови-
чу, дякую Вам за ціка-
ву та змістовну розмову. 

Микола Бойко
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Инженерний центр, в 
составе Строительной па-
латы Украины,  создан для 
решения задач управления 
и контроля строительства 
планируемых и строящих-
ся  объектов,  представляя 
и выполняя основные за-
дачи Службы Заказчика.

В своей деятельно-
сти инженерный центр 
руководствуется основ-
ными законами Украины: 

- «Про основи містобу-
дування», 

- «Про регулюван-
ня містобудівної діяль-
ності», 

- «Про відповідаль-
ність за правопорушен-
ня у сфері містобудівної 
діяльності». 
и другими нормативно-пра-
вовыми актами, что гаранти-
рует  обеспечение и строгое 
соблюдение законности в 
строительстве и тем самым 
обеспечивает надежность, 

долговечность, энергоэф-
фективность зданий и за-
щиту окружающей среды.

Основные задачи «Ин-
женерного Центра БПУ» 

Технический надзор за 
строительством объ-
ектов архитектуры, что 
подразумевает контроль за 
соблюдением проектных 
решений и требований го-
сударственных стандартов, 
строительных норм и пра-
вил, а также контроль за 
качеством выполняемых ра-
бот и их объемов во время 
строительства, а именно: 

- Финансово-техни-
ческий аудит строи-
тельных объектов, 
включая экспертизу стро-
ительных объектов.

- Финансово-техни-
ческий аудит проектов, 
представляемых  Строи-
тельной палате Украины, для 
их дальнейшего внедрения 
в практику строительства.

- Управление строитель-
ством - от формирования 
концепции строительства 
до его ввода в эксплуата-
цию, в том числе оказание 
инжиниринговых услуг по 
строительству (инженерного 
и технического характера).

Штат «Инженерного 
центра» укомплектован 
сертифицированными 
специалистами с боль-
шим опытом в строи-
тельстве в том числе 
- эксперты, проектиров-
щики, специалисты по 
техническому надзору.

В случае необходи-
мости, для консульта-
ций и заключений специ-
ального характера,  
могут привлекаться вы-
сококвалифицированные 
специалисты и специали-
зированные организации.

Создание Инженерного 
центра при СПУ направле-
но на повышение качества 
всего цикла строитель-
ства от проектирования 
зданий и сооружений до 
их ввода в эксплуатацию.

Контактные телефоны: 

Директор (067) 443 19 28 
Кодола Сергей Николаевич
Гл. инж. (097) 393 36 30 
Инж. отд. (068) 122 07 24

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР БПУ


