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Шановні колеги!
Від імені Президії Будівельної палати України 

та мене особисто прийміть найщиріші вітання 
із світлими святами – Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Усі ми хотіли б в минулому році залишити не-
гаразди та проблеми, біль важких втрат та гір-
коту нездійснених сподівань і мрій. Але рік, що 
завершується, збагатив нас новим досвідом, 
згуртував і дав можливість не лише вистояти, 
а й створити умови для подальшого розвитку.

Новий рік – яскраве, красиве, урочисте і ве-
селе свято із зеленою ялинкою з різнокольоро-
вими прикрасами, із щасливими дитячими об-
личчями, надіями і радістю кожної родини.  

Тож бажаємо Вам зустріти його у піднесеному настрої, зі світлими помислами 
та добрими намірами. Щастя Вам та успіхів у здійсненні задумів, міцного здоров’я 
на довгі роки. 

Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут. А на-
ступаючий рік для нашої рідної України хай буде роком миру, злагоди та процвітан-
ня.

Щасливого Нового року та радісних Різдвяних свят!

СТОРІНКА 
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА
ПРИВІТАННЯ З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ
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ПРОФЕСІЙНА ЕЛІТА 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

УСПІХ, БЕЗ СЕКРЕТІВ, ‒ ЛИШЕ ВІДКРИТІСТЬ, НАЦІЛЕНІСТЬ 
НА РЕЗУЛЬТАТ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПАТ «Домобудівний ком-
бінат №4», учасник корпора-
ції «ДБК-ЖИТЛОБУД», – один 
із лідерів будівельної галузі 
України. Таких високих пози-
цій підприємству вдалося до-
сягти завдяки кваліфікованій 
команді, досконалому менед-
жменту, застосуванню новіт-
ніх технологій, високоякісних 
матеріалів і конструкцій, зо-
крема залізобетонної про-
дукції власного виробництва, 
та орієнтації на європейські 
стандарти якості. Упродовж 
усієї своєї діяльності ПАТ «ДБК-
4» звело понад 520 житлових 
будинків. Тільки за 2010–2015 
роки на компанію приходить-
ся 25 об’єктів нерухомості 
загальною площею більш ніж 
630 тис. кв. м. А це понад 10% 
новобудов Києва цього періоду. 
Про історію успіху, стратегію 
розвитку та подальші плани 
розповів президент корпора-
ції «ДБК-ЖИТЛОБУД», Герой 
України Петро Шилюк.

Петре Степановичу, бренд 
«ДБК-ЖИТЛОБУД» досить 
молодий на ринку первинної 
житлової нерухомості, утім 
вже заслужив визнання та 
довіру. У чому секрет успіху 
колективу? 

- Вдячний за 
оцінку нашої діяль-
ності. Хоча тре-
ба зауважити, що 
флагман нашої 
корпорації – «До-
мобудівний ком-
бінат №4» з майже 
39-річним трудо-
вим досвідом, сла-
ветною історією пе-

ремог та здобутків. 
До речі, і мій фаховий про-

фесійний стаж уже понад 40 
років. Особливого секрету успі-
ху немає, ми не обтяжуємо 
нашу діяльність таємницями, 
працюємо відкрито й прозо-
ро. Щодо особливостей нашої 
структури, у порівнянні з інши-
ми підприємствами, тут дійсно 
є про що говорити. Створенню 
корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД» 
передувала кропітка виробни-
чо-організаційна робота.  Були 
мета та завдання – об’єднати 
підприємства в єдиний проек-
тно-виробничий будівельний 
комплекс задля забезпечення 
реалізації кожного інвестицій-
ного проекту «під ключ». Але 
що таке інвестиційний проект? 
Де його початок, і що вважати 
завершенням? Запитання не 
риторичне, без перебільшення, 
від його усвідомлення залежать 
цілі та стратегія розвитку під-
приємства. Ми повинні дбати 
про Розвиток – саме з великої 
літери. Тож керівники компаній і 
корпорації визначили для себе, 
що інвестиційний проект зве-
дення будинку починається з 
рішення вкласти першу копій-
чину в реалізацію опрацьова-
ної комерційної пропозиції, а 

завершується тоді, коли в кор-
порацію придбати квартиру в 
новобудові приходить клієнт. 

Ми відповідаємо перед на-
шим інвестором за все: якість 
робіт і матеріалів, терміни вико-
нання договірних зобов’язань, 
обґрунтованість вартості будів-
ництва, належне обслуговуван-
ня нерухомості. Не лукавитиму, 
спочатку було складно, але те-
пер ситуація кардинально інша: 
усі працюють і відповідально, 
і злагоджено. За великим ра-
хунком, ми створили надійний 
холдинг, у якому винагорода 
для кожного за виконані обся-
ги робіт залежить від кінцевого 
результату. А якщо всі учасники 
процесу зацікавлені в успіхові, 
то він обов’язково буде. 

Ви кажете про розвиток 
і дбаєте про нього. Але ж 
він неможливий без постій-
ного оновлення матеріаль-
но-технічної бази. Нещодав-
но керівник однієї з відомих 
київських будівельних ком-
паній поінформував, що 
вони на деякий час призупи-
няють осучаснення вироб-
ничої бази. Які ваші плани в 
цьому напрямі в цей непро-
стий час?

- Кожен сам обирає страте-
гію розвитку, сам визначає його 
вектор. Можу казати за себе і 
своїх однодумців. Ми не при-
пиняли й не припинятимемо 
осучаснення нашої виробничої 
й промислової бази. У планах 
корпорації було й залишається 
придбання високотехнологічної 
лінії з виготовлення уніфікова-
них залізобетонних виробів. 
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Розглядалися більш ніж 
десяток пропозицій, зрештою 
прийняли оптимальне для 
себе рішення. Розраховуємо, 
що завдяки впровадженню 
новітньої технологічної схеми 
нам вдасться урізноманітнити 
наші пропозиції на ринку пер-
винної нерухомості, а отже, 
успішно боротися за спожи-
вача. Розуміємо, що нині всім 
скрутно. Але в такі часи бо-
ротьбу за споживача виграє 
той, чиї пропозиції найкращі, 
хто представить на ринку то-
вар відмінної якості, якого досі 
не було. Налаштовую своїх 
колег і підлеглих на постійний 
пошук, досягнення результату, 
а не на запобігання невдачам. 
Останнє – наша ринкова стра-
тегія, змінити яку нас не зму-
сить ніхто й ніщо.  

Петре Степановичу, неза-
баром виповниться 10 років 
Будівельній палаті України. 
Хто знається на принципах 
створення професійних і 
громадських організацій 
та об’єднань, досить часто 
звертають увагу на унікаль-
ність статусу Палати. У чому 
вона полягає?

- Таке запитання вимагає 
подумки повернутися в мину-
ле. Сьогодні мало хто пам’я-
тає епохальний Закон Украї-
ни № 1674 «Про проведення 
експерименту в житловому 
будівництві на базі холдинго-
вої компанії «Київміськбуд». 
Та навіть ті, хто пам’ятає, вва-
жали і вважають цей законо-
давчий акт прикладом лобію-
вання інтересів однієї окремо 
взятої організації. І помиля-
ються. У законі немає жодного 
слова про «Київміськбуд» як 
будівельника чи забудовника, 
як, до речі, немає і жодного 
слова про дійсно започаткова-
ну компанією схему будівни-
цтва житла за рахунок власних 

коштів населення. Натомість 
метою ухвалення документа 
було посилення соціального 
захисту неповнолітніх, ство-
рення для них сприятливіших 
стартових умов самостійного 
життя, розширення можливо-
стей пенсійного забезпечення 
населення України та відпра-
цювання нових організаційних 
форм і економічних механізмів 
стимулювання житлового бу-
дівництва. 7–10 років потому 
суспільство актуалізувало ці 
проблеми й шукало шляхи 
їхнього розв’язання. У пункті 
5-му статті 9-ї прикінцевих по-
ложень закону йдеться: «З ме-
тою сприяння розвитку галузі 
містобудування, впроваджен-
ня в ділову практику загально-
прийнятих норм і правил по-
ведінки суб’єктів будівельного 
ринку та здійснення контролю 
за якістю й вартістю житла, 
своєчасністю його споруджен-
ня, забезпечення цільового 
використання залучених в 
житлове будівництво коштів 
підтримати ініціативу ство-
рення на добровільних заса-
дах за участю суб’єктів госпо-
дарської діяльності в галузі 
містобудування недержавних 
неприбуткових самоврядних 
організацій – Будівельної па-
лати України та Будівельних 
палат міст та регіонів як га-
лузевих регіональних торго-

во-промислових палат». Ця 
редакція статті закону, ухва-
лена в грудні 2005 року, чинна 
сьогодні. Саме така організа-
ція була потрібна молодому 
українському суспільству, яке 
опановувало основи ринкової 
економіки в умовах політичної 
незалежності.

Приклади такої діяльності 
розробники статуту організа-
ції вбачали в хартіях гільдій 
майстрових. Гончарі, кожум’я-
ки, фармацевти – спеціаль-
ність для цих людей ставала 
змістом життя, формувала 
правила поведінки, які в най-
кращих представників Фаху 
перетворювалися на Кодекс 
професійної честі та гідності. 
Це величезна честь і від-
повідальність, яку ми повною 
мірою усвідомлюємо.

Які завдання ставить 
перед собою сучасна Бу-
дівельна палата України?

- Президія Палати напра-
цювала низку пропозицій 
щодо створення можливостей 
будівництва в країні доступ-
ного житла. Ми маємо намір 
запропонувати обговорення 
будівництва орендного житла, 
обмірковуватимемо й прийма-
тимемо рішення щодо прин-
ципів і основ осучаснення 
системи управління підприєм-
ствами, співпраці з місцевими 
органами влади та інші. 
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«КИЇВМЕТРОБУД»: НАЙКРАЩІ, ТОМУ ЩО ПЕРШІ

Торік ПАТ «Київметро-
буд» виповнилося 65. Солід-
на дата підприємства з не 
менш солідними здобутка-
ми. За ці роки в Києві побу-
довано ціле підземне місто, 
яке налічує 3 лінії, 52 діючі 
станції, 74 км колій. А також 
десятки кілометрів каналі-
заційних колекторів, водо-
водів гідростанцій, підземні 
торговельно-розважальні 
комплекси, пішохідні пере-
ходи, житлові будинки, ви-
робничі та адміністративні 
споруди. Понад 1000 пра-
цівників реалізують найам-
бітніші плани в сучасному 
метро- і тунелебудуванні. 
І щоразу, розповідаючи про 
черговий складний об’єкт, 
можуть впевнено додава-
ти: «Ми були першими».

Під час будівництва ліній 
Київського метрополітену та 
тунелів різного призначення 
«Київметробуд» у співпраці 
з ДПІ «Укрметротунельпро-
ект» та іншими науково-до-
слідними установами роз-
робив низку прогресивних 

технологій та кон-
струкцій, які приско-
рюють виконання 
робіт та знижують 
їхню собівартість. 
Часто впроваджене 
«Київметробудом» 
можна позначити 
грифом «вперше в 
Україні» або «впер-

ше у світовій практиці». 
1960 рік. Відкрито най-

глибшу в СНД та Європі 
(105,5 м) станцію –«Арсе-
нальна». Під час її будів-
ництва у в’язких глинах та 
текучих суглинках вперше 
в практиці проміжний ве-
стибюль було зведено на 
поверхні, а потім опущено 
на проектну глибину під за-
хистом льодогрунтової сті-
ни.

1997 рік. Відкрито стан-
цію «Печерська». Вперше в 
історії метробудування  СНД 
споруджено ескалаторний 
тунель в збірній залізобетон-
ній оправі з гумовим ущіль-
ненням та екологічно чи-
стим водозахисним зонтом 
із склопластику. Впровад-
ження такої оправи змен-
шило вартість будівельних 
робіт на 25%.

2000 рік. Відкрито стан-
цію «Дорогожичі». Нове тех-
нічне рішення: переведення 
щитового комплексу через 
готову дільницю станції без 

улаштування демонтажної і 
монтажної камер. 

2011 рік. Відкрито стан-
цію «Виставковий центр». Її 
споруджено за 1 рік, що само 
по собі є рекордом. Вперше 
в практиці будівництва ме-
трополітенів серед держав 
СНД камеру з’їздів розта-
шовано перед станцією. 
Це дало змогу переглянути 
межі пускової дільниці і, як 
наслідок, зменшити вартість 
будівництва. 

2012 рік. Відкрито стан-
цію «Іподром». Обмеженість 
розмірів будівельного май-
данчика призвела до тех-
нологічної необхідності 
винесення суміщеної тяго-
вознижувальної підстанції  
(СТП) та блока технологіч-
них приміщень (БТП) за ос-
новні межі станції. Крім ско-
рочення загальної довжини 
станційного комплексу, таке 
рішення дозволило неза-
лежно й одночасно будувати 
станцію, СТП і БТП. Це дало 
змогу скоротити терміни бу-
дівництва, а також отримати 
нетрадиційне об’ємно-пла-
нувальне рішення.

2013 рік. Відкрито стан-
цію «Теремки». Вперше в 
історії Київського метрополі-
тену платформа і вестибюлі 
побудовано як єдиний одно-
склепінчастий простір. 
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Вперше в Україні ПАТ 
«Київметробуд» запрова-
див новий вид підземно-
го будівництва – освоєння 
великих підземних площ у 
складних гідрогеологічних 
умовах і щільної міської за-
будови. Такі об’єкти споруд-
жені під бульваром Дружби 
Народів, під площею Слави, 
на станціях «Академмістеч-
ко» та  «Васильківська». А 

наймасштабнішим проек-
том є спорудження надзем-
ної та підземної частини су-
спільно-культурного центру 
на майдані Незалежності. 
Вперше у світовій практиці 
створено та впроваджено 
спосіб  опускання збірної 
залізобетонної оправи у 
стволі із кільцевої штольні, 
яка пройдена навколо його 
контуру на проміжному го-

ризонті вище рівня ґрунто-
вих вод. Заміна тюбінгової 
(чавунної) дефіцитної опра-
ви на блочну (залізобетон-
ну) при проходці тунелів 
та стволів стала справж-
ньою революцією в метро-
будуванні. Метод запатен-
товано як винахід. Нова 
оправа дозволила суттєво 
знизити вартість будівництва.

Метробудівці живуть не 
тільки будівництвом ме-
трополітену. Нині вони тру-
дяться над другою ниткою 
Головного міського каналіза-
ційного колектора завдовж-
ки 9,8 км, а також підземним 
комплексом найбільшої в 
Європі та шостої за мас-
штабом у світі Дністровської 
гідроакумулюючої станції.

Багатий досвід київських 
метробудівців не залишився 
непоміченим і на міжнарод-
ній арені. Їх залучають для 
консультацій та споруджен-
ня водоводів ГЕС в Єгипті, 
автодорожніх тунелів в Аф-
ганістані, залізниці в Сирії, 
метро і залізничних тунелів 
в Індії, укладання постій-
них колій в метрополітені 
Софії (Болгарія). Така спі-
впраця найкрасномовніше 
свідчить про непохитний 
авторитет і новаторський 
потенціал підприємства. 

Фото - 1:  «Деміївська» — 47-я станція Київського метрополітену. 
Розташована на Куренівсько-Червоноармійській лінії між станція-
ми «Либідська» і «Голосіївська» у Голосіївському районі міста Києва

Фото - 2:  Генеральний директор ПАТ «Київметробуд» 
Петренко Володимир Іванович і Голова Київської міської 
державної адміністрації Віталій Володимирович Кличко на 

пуску ст. «Червоний хутір»
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«ЖИЛСТРОЙ-2»: СОЧЕТАНИЕ ОПЫТА И НОВАТОРСТВА

Одной из главных досто-
примечательностей Харь-
кова считается площадь 
Свободы, которая входит в 
число крупнейших в Евро-
пе. Ее уникальный архитек-
турный ансамбль во многом 
определяется зданиями, 
построенными компани-
ей «Жилстрой-2». Трудо-
вой стаж этого предприя-
тия на строительном рынке 
Харькова ‒ более 70 лет.

История компании нача-
лась 5 октября 1943 года, 
когда в освобожденном 
городе для восстановле-
ния и строительства новых 

цехов крупных 
п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятий воз-
обновило работу 
Харьковское во-
енно-строитель-
ное управление 
Главвоенпромстроя.

Позже органи-
зация получила 
название «Жил-
строй-2». В 50–60-
е годы ею были 
построены многие 
здания, ставшие 
визитными кар-
точками города: 
знаменитый Дом 
со шпилем, во-
шедший в список 
семи чудес Харь-
кова, университет 
радиоэлектроники и инсти-
тут «Гипросталь», уникаль-
ный на то время кинокон-
цертный зал «Украина» со 
сложным технологическим 
решением «подвесной» 
крыши большой площади.

В 70–80-е годы компа-
ния построила комплекс 
14-этажных жилых домов по 
улице 23 Августа, гостиницы 
«Мир», «Националь» и «Ту-
рист», Мемориал Славы в 
лесопарке, здание НИИ об-
щей и неотложной хирургии.

В начале тяжелых для от-
расли 90-х годов период бур-
ного строительства сменился 
нехваткой госзаказов и, как 
следствие, денег. Перед ру-
ководством и командой сто-
яла нелегкая задача удер-
жать предприятие на плаву 
в новых рыночных условиях. 
Благодаря новаторским не-
стандартным действиям кол-
лектива компании удалось 
выстоять, снизить себесто-
имость производства и по-
высить его эффективность.

Фото - 2:  Здание Харьковской областной государственной админи-
страции - монументальное 6-этажное здание построено в 1954 г. по 

проекту архитекторов В. Костенко и В. Орехова.

Фото - 1:  «Дом со шпилем» - жилой дом в 
центре Харькова в стиле «сталинский ампир» 

- одна из достопримечательностей города
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Также специалисты 
«Жилстроя-2» начали актив-
но внедрять новые техноло-
гии, сочетая их с тщательно 
отработанной методикой 
строительства.

«Жилстрой-2» первым 
в Харькове освоил техно-
логию возведения зданий в 
монолитном безригельном 
каркасе, начав в 1998 году 
строительство дома по ули-
це Мироносицкой, 22. С тех 
пор предприятие построи-
ло более 20 крупных жилых 
объектов. Дома по улице 
Отакара Яроша, 22 и 26, 
возведенные в монолитном 
каркасе, в 2004 и 2005 годах 
отмечены дипломами Мин-
регионстроя как лучшие в 
Украине.

Коллектив предприятия 
насчитывает более 800 че-
ловек. В структуру «Жил-
строя-2» входят комплекс-
ная проектная группа, 4 
строительно-монтажных 
управления, бетонный узел 

и производственно-комплек-
товочный центр.

За 72 года «Жилстрой-2» 
выполнил объемы работ бо-
лее чем на 2 млрд долларов, 
ввел в эксплуатацию свыше 
4 млн кв. м жилья, десятки 
зданий больниц, поликли-
ник, школ, детских садов и 
других социальных учреж-
дений.

Сегодня «Жилстрой-2» 

возводит 7 жилых комплек-
сов в Харькове: «Подоль-
ский», «Павловский квар-
тал», «Дуэт», «Садовый», 
«Флагман», «Оптима» и 
комплекс таунхаусов «Жу-
равлевская слобода».

В ближайшие месяцы 
компания планирует начать 
строительство еще двух 
многоэтажных жилых домов.

Время показало, что 
«Жилстрой-2» – одна из 
самых профессиональных 
строительных команд Харь-
кова. Опыт, качество, на-
дежность были и остаются 
залогом успеха предприя-
тия на рынке строительства 
нового жилья.

Фото - 3:  г. Харьков - жилой дом по улице Мироносицкая

Фото - 4:  г. Харьков - жилой комплекс «Павловский квартал» 
по ул. Клочковской, 117
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ГРУППА «КОВАЛЬСКАЯ»: КОМПАНИЯ С ИМЕНЕМ

Строительство ‒ дело на-
стоящих мужчин. Однако один 
из самых мощных игроков со-
временной стройиндустрии 
Украины активно развива-
ет свою торговую марку под 
женской фамилией. Генераль-
ный директор Промышлен-
но-строительной группы «Ко-
вальская» Сергей Пилипенко 
готов рассказать не только 
о той, чье имя теперь ассоци-
ируется с лучшим бетоном в 
стране, но и о людях, которые 
своими знаниями и професси-
онализмом «очеловечивают» 
этот бизнес, обеспечивая ему 
бесспорное лидерство на рын-
ке. 

Сергей Александрович, 
расскажите, пожалуйста, 
чье имя носит ПСГ «Коваль-
ская»?

‒ Светлана Владимировна 
Ковальская ‒ директор наше-
го материнского предприятия. 
Она была на этой должности 
до 1993 года, ее имя и дали 
заводу. Сегодня предприятие 
называется ПАО «Завод желе-
зобетонных конструкций имени 
Светланы Ковальской». В со-
ветские времена она была ле-
гендой стройиндустрии УССР, 
настоящей «железной леди», 
которая много лет успешно 
руководила одним из пред-
приятий отрасли. Признанием 

авторитета и данью уважения 
стало решение коллектива о 
присвоении ее имени заводу, 
который тогда приватизировал-
ся. Сложилось так, что очень 
быстро это имя стало ассоци-
ироваться на рынке с конкрет-
ным производителем. Сама же 
торговая марка «Бетон от Ко-
вальской» разработана в 2002 
году при участии известного 
маркетолога Андрея Федоро-
ва. Я горжусь тем, что прини-
мал участие в этой работе, и 
считаю — она удалась! Ведь 
мы были одними из первых 
среди В2В и точно первыми 
среди производителей бетона, 
кто ввел понятие брендинга 
на украинском рынке B2B. Мы 
сломали архаичные стереоти-
пы, создав один из самых уз-
наваемых украинских брендов.

Сегодня имя Ковальской 
носит уже целая Промыш-
ленно-строительная группа. 
Какую структуру она имеет?

– Это вертикально интегри-
рованный холдинг с единым 
центром для управления пред-
приятиями, объединенными 
по нескольким направлениям. 
Это производство строитель-
ных материалов: бетона, же-
лезобетонных изделий, совре-
менных строительных смесей, 
гранитного щебня и тротуар-
ной плитки. В группу также 
входят компании, связанные 
с логистикой. Мы гордимся 
нашим мощным строитель-
ным подразделением, обеспе-
чивающим проектирование, 
девелопмент, строительные 
работы и обслуживание недви-
жимости. В нашей структуре 
имеются и финансовые ком-
пании, обеспечивающие все 
производственные процессы 
средствами для их беспере-
бойного функционирования.

Какие конкурентные пре-
имущества дает такая инте-
грация?

– Для производителя это, 

прежде всего, низкая себе-
стоимость изготавливаемого 
продукта, будь то строитель-
ные материалы или недви-
жимость. При абсолютной 
гарантии качества, ибо мы 
контролируем всю цепочку по-
ставок, производства и строи-
тельства. Наше производство 
сертифицировано по стандар-
ту соответствия ISO 9001, что 
гарантирует заявленное ка-
чество готовой продукции. То 
есть компания «Ковальская» 
несет тотальную ответствен-
ность за свои стройматериалы 
– от тонны щебня, добытого 
в нашем карьере, до бетона, 
использованного на конкрет-
ном объекте. Кроме того, на-
шим преимуществом являет-
ся финансовая и рыночная 
устойчивость. Мы работаем в 
Украине — стране с высокими 
политико-экономическими ри-
сками. Однако, являясь ком-
панией замкнутого цикла, мы 
можем позволить себе стро-
ить быстро и качественно. Мы 
финансово устойчивы и не бе-
рем на себя обязательств, ко-
торые не могли бы выполнить 
за счет собственных средств.

Почему вас привлекла де-
велоперская деятельность?

– Мы занялись девелопмен-
том на пике роста украинского 
рынка недвижимости и стро-
ительства. Это был логичный 
и обдуманный ход, ибо мы не 
только смогли расширить ры-
нок сбыта и нарастить объемы 
производства, но и получить до-
полнительную прибыль на ка-
ждом из этих этапов. Зайдя на 
этот рынок в тандеме с извест-
ной строительной компанией, 
мы быстро начали реализовы-
вать объекты под брендом «Не-
движимость от Ковальской». 
Организовав единую струк-
туру, в которую вошли, кро-
ме строительного комплекса, 
собственные проектная и экс-
плуатационная организации,
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мы получили возможность ре-
ализовывать решения любой 
сложности на всех уровнях 
создания жилья и коммерче-
ской недвижимости. Доказа-
тельством правильности этой 
стратегии стала реализация 23 
жилых объектов общей площа-
дью около 600 тыс. кв. м. И се-
годня это бизнес-направление 
остается для нас успешным 
и прибыльным, так как наши 
клиенты знают, что «Недвижи-
мость от Ковальской» ‒ это си-
ноним надежных инвестиций.

И все-таки «Ковальская» 
в первую очередь ассоции-
руется с бетоном. Какими ин-
новациями в его производ-
стве вы гордитесь?

– Да, бетон до сих пор осно-
ва нашего бизнеса, составляю-
щая 70% всего производства. 
Наше кредо — постоянное тех-
ническое и технологическое 
развитие всех направлений  
бизнеса, в том числе выпуска 
бетона. Решение этих задач 
возложено на Инновацион-
но-технологический центр, в 
который мы инвестировали 
более $1,5 млн. Это уникаль-
ная научно-исследовательская 
площадка, сертифицированная 
для проведения независимых 
экспертиз, которые проводит 
команда наших специалистов. 

Основная цель центра – 
осуществление входящего 
контроля, контроля всех эта-
пов производства и конечного 
продукта. Второй блок задач – 
развитие новых направлений, 
усовершенствование продук-
тов и адаптация лучших евро-
пейских образцов к выходу на 
отечественный рынок. Мы гор-
димся большим ассортимен-
том уникальных видов бетона, 
который в Украине производит 
только «Ковальская».

Думаю, работа этого цен-
тра – важная социальная 
миссия вашей компании.

– Безусловно, для ПСГ «Ко-
вальская» социальная ответ-
ственность не пустой звук. В 
зоне нашего особого внимания 
– дети и молодежь. Мы активно 
помогаем центру «Наші діти» и 

являемся меценатом детского 
чемпионата по мини-футболу 
в Киеве. «Ковальская» актив-
но сотрудничает с Киевским 
университетом строительства 
и архитектуры: его студенты 
проходят практику на наших 
объектах, мы предоставляем 
лаборатории для исследова-
тельских работ и даже трудо-
устраиваем лучших выпуск-
ников. Кроме того, мы вносим 
свой вклад в развитие мест-
ных сообществ – строим каче-
ственные детские площадки, 
благоустраиваем и озеленяем 
территории. Так было, напри-
мер, в парке «Нивки», который 
мы реконструировали. Для нас 
это абсолютно логично, ведь 
компания, которая носит чело-
веческое имя, не может быть 
равнодушна к людям. В нашем 
холдинге работает больше 
3000 сотрудников, каждый из 
которых легально трудоустро-
ен и получает заработную пла-
ту в полном объеме и в срок.

Может быть, поэтому у 
вас работает сразу несколь-
ко династий строителей?

— На мой взгляд, дальней-
шее развитие «Ковальской» 
в статусе семейной компании 
является залогом ее надеж-
ности и стабильности. Роди-
тели несут ответственность за 
детей, а они, в свою очередь, 
— за репутацию фамилии. 
Это постоянное обновление, 
но с оглядкой на опыт пре-
дыдущих поколений. Именно 
так и выглядит сбалансиро-
ванный подход к бизнесу. Я 
искренне благодарен своему 
отцу Александру Сергеевичу 
Пилипенко (президенту ПСГ 
«Ковальская») за то, что он 
уберег меня от некоторых не-
обдуманных и импульсивных 
решений. Но в то же время 
горжусь тем, что мне удалось 
привнести в работу компании 
такие важные современные 
ценности, как клиентоориен-
тированность, публичность и 
интерес к новым технологиям 
в сфере маркетинга и продаж. 
Так достигается эффект си-
нергии, ведущий к качествен-

ному и устойчивому росту 
компании.

Каковы планы «Коваль-
ской» на ближайший год в 
Украине и на международ-
ных рынках?

– К сожалению, сегодня 
наблюдается спад внутренне-
го потребления. Поэтому мы 
активизировали свои усилия 
по выходу на рынки Европы 
и Ближнего Востока: прове-
ли сертификацию согласно 
стандартам ЕС производства 
щебня, сухих строительных 
смесей и жидких продуктов 
– красок, грунтовок, штука-
турок. Активно строим свою 
дистрибьюторскую сеть на 
внешних рынках. И у меня 
есть уверенность, что в 2016 
году «Ковальская» наладит 
системный экспорт своей про-
дукции. Однако прежде всего 
мы заинтересованы в регио-
нальном развитии Украины. 
Это напрямую зависит от ста-
билизации украинской эконо-
мики, привлечения внешних 
инвесторов, заинтересован-
ных в строительстве отелей, 
производственных объектов 
и реализации инфраструктур-
ных проектов.

Мы также надеемся, что 
государство сможет высту-
пить в роли партнера отрасли 
и крупного заказчика. А пока 
на рынке жилья наблюдается 
снижение спроса, мы  активно 
строим коммерческую недви-
жимость в качестве генпод-
рядчика и видим тенденцию к 
ее дальнейшему росту. Речь 
идет о торговых центрах, 
складских  помещениях, ком-
плексах по переработке про-
дукции АПК, а также других 
промышленных объектах. И, 
конечно, мы продолжим инве-
стировать в развитие: покупку 
новых производственных ли-
ний, усовершенствование ас-
сортимента и развитие техно-
логий, позволяющих добиться 
снижения себестоимости про-
дукции. Это вклад «Коваль-
ской» в будущее Украины!

Беседовала:
 Наталья Кирьянова
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ПЕТРО КУЛІКОВ: «НАША МЕТА ‒ ПІДГОТУВАТИ ВСЕБІЧНО 
РОЗВИНЕНИХ, ВИСОКОКУЛЬТУРНИХ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»

Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури цьогоріч відзна-
чає своє 85-річчя. За минулі 
десятиліття КНУБА виховав 
не одне покоління фахівців 
будівельної та архітектур-
ної справи, якими пишається 
наша держава. Серед почесних 
випускників вузу ‒ Герої України 
Володимир Поляченко, Олек-
сандр Омельченко, Микола 
Орленко, Петро Шилюк, Іван 
Даниленко, Олександр Пле-
ханов. Посади успішних вихо-
ванців університету пов’язані 
з прийняттям відповідальних 
рішень, що позначаються на 
долях людей, інтересах держа-
ви, розвитку будівельної галузі. 
Тож одним із найважливіших 
завдань КНУБА, за словами 
ректора, заслуженого праців-
ника освіти України, лауреата 
Державної премії в галузі науки 
і техніки, доктора економічних 
наук, професора Петра Куліко-
ва, є підготовка не просто 
спеціалістів, а всебічно розви-
нених, висококультурних, від-
повідальних людей. 

Петре Мусійовичу, 85-річчя 
‒ визначна дата. Традиції, що 
складалися не одне деся-
тиліття, видатні досягнення. 

За усім цим ‒ наполеглива 
праця не одного покоління 
викладачів, науковців, ор-
ганізаторів навчального про-
цесу. Нині нелегкий період 
для нашої країни. Як вдаєть-
ся вашому колективові утри-
мувати позиції флагмана 
будівельно-архітектурної 
освіти та науки? 

- Непрості політичні й еко-
номічні умови, безумовно, по-
значилися й на галузі освіти. 
Однак, попри усі труднощі, 
КНУБА заслужено має звання 
провідного навчального закла-
ду України з підготовки фахівців 
для архітектурно-будівельної 
галузі. Наша мета ‒ готувати 
професіоналів, яких потребує 
наша держава й суспільство та 
які могли б конкурувати з іно-
земними колегами. Тож ми від-
крили 10 додаткових спеціаль-
ностей з архітектурного 
напряму та інформаційних тех-
нологій. Протягом останнього 
року відбулися заходи щодо за-
лучення викладачів, науковців і 
студентів КНУБА до співробіт-
ництва з міжнародними інститу-
ціями, навчальними закладами 
й виробничими підприємства-
ми. Зокрема, налагоджено нау-
кові та творчі зв’язки з провід-

ними вузами Австрії, Бельгії, 
Чехії, Чорногорії, Словенії. 

Важливий напрям співпраці 
‒ участь у спільних європейсь-
ких проектах з провідними ву-
зами Західної Європи. З метою 
підвищення якості підготовки 
й перепідготовки студентів та 
виключення дублювання на-
вчальних дисциплін впровадже-
но новітні інтегровані навчальні 
плани, які ґрунтуються на без-
посередній ступневій системі 
освіти. 

Слід зазначити, що постій-
но удосконалюються навчаль-
но-методичні програми, зо-
крема ведеться підготовка до 
викладання певних дисциплін 
англійською мовою. 

Важливим аспектом діяль-
ності університету є залу-
чення студентів до наукової 
роботи, ознайомлення з інстру-
ментарієм сучасних наукових 
розробок за основними напря-
мами діяльності закладу. 

Успішність учнів ‒ це, перш 
за все, наполеглива праця їх-
ніх наставників, талановитих 
педагогів. Яким чином у вас 
поповнюється професорсь-
ко-викладацький склад?

- До підготовки високо-
кваліфікованого викладача я 
ставлюся прискіпливо й на-
магаюся зберегти той нау-
ково-педагогічний потенціал 
досвідчених фахівців, які нині 
працюють у КНУБА. Із більш 
ніж 800 викладачів КНУБА 
близько 17% – доктори наук, 
професори і 55% – кандидати 
наук, доценти. Дійсними чле-
нами та членами-кореспон-
дентами Академії інженерних 
наук, Академії будівництва, 
Української академії архітек-
тури, Академії наук вищої шко-
ли, Технологічної академії та 
інших обрано понад 60 викла-
дачів університету. 
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Наш вуз має давні тради-

ції підготовки інженерних та на-
укових кадрів. В університеті 
діють 9 спеціалізованих рад із 
присудження наукових ступенів 
кандидата та доктора наук. Тут 
гармонійно поєднуються фун-
даментальні та прикладні до-
слідження, результатом чого є 
створення ефективних будівель-
них конструкцій і удосконален-
ня методів їхнього розрахунку, 
поліпшення технології, органі-
зації, економіки та управління 
будівництвом та реконструкцією 
об’єктів, розробка ресурсозбері-
гаючих технологій виробництва 
будівельних матеріалів, ство-
рення, удосконалення та екс-
плуатація будівельної техніки, 
удосконалення конструювання, 
проектування та управління в бу-
дівництві та інших галузях на базі 
обчислювальної техніки, охоро-
на навколишнього середовища 
тощо. 

Завдяки такому підходу, як 
бачимо, університет утримує 
лідерство у формуванні ка-
дрового потенціалу будівель-
ної галузі. Перед випускника-
ми КНУБА відчиняють двері 
найавторитетніші компанії не 
лише України, а й зарубіжжя.

- За роки діяльності універ-
ситет підготував понад 70 тисяч 
інженерів і архітекторів, у тому 
числі близько 2 тисяч фахівців 
для 80 країн світу. Зі стін вузу 
вийшли майбутні Гeрої Радянcь-
кого Сoюзу, пoнад 70 лаурeатів 
державниx прeмій, заcлужених 
діячів нaуки, лаурeатів Прeмії 
імені Тараса Шевчeнка, Гeрої 
Укpаїни. Випускники нашого на-
вчального закладу розбудовува-
ли сучасний Хрещатик, розро-
бляли генеральні плани розвитку 
Києва та інших міст України, ство-
рювали такі унікальні споруди, як 
Національний палац мистецтв 
«Україна», готель «Київ», ком-
плекси майдану Незалежності, 
Севастопольської площі, Київсь-
кого залізничного вокзалу, пра-
цювали над Концепцією відрод-
ження й розвитку української 
національної архітектури. 

Ми по праву пишаємося на-
шими випускниками, серед яких 
багато державних діячів, видат-
них вчених, будівельників-про-
фесіоналів, що плідно трудяться 
не тільки в Україні, а й далеко за 
її межами.

Найбільше тішить, що наші 
вихованці високо цінуються ро-
ботодавцями, завжди затребу-
вані на ринку праці. 

Як КНУБА сприяє працев-
лаштуванню своїх випуск-
ників?

- Заклад підтримує тісні 
зв’язки з роботодавцями. Це за-
безпечує поєднання в навчаль-
ному процесі теоретичних і прак-
тичних аспектів. До слова, наші 
прагнення отримали схвалення 
бізнесу, куди поступово влива-
ються випускники університету. 
Укладено договори про співпра-
цю з Міністерством регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України, Будівельною 
палатою України. Переконаний, 
удосконалення механізму спі-
впраці між освітянами, науковця-
ми та виробниками будівельної 
галузі  гарантує надійне працев-
лаштування студентів КНУБА. 

Ми докладаємо всіх зусиль, 
аби наші вихованці гідно йшли 
своїм життєвим шляхом, буду-
вали кар’єру, займалися улюбле-
ною справою.

Петре Мусійовичу, як рек-
тор одного з найпрестижніших 
вузів України та голова Ради 
ректорів Київського вузівсько-
го центру які основні пробле-

ми вбачаєте у галузі освіти? 
- Насамперед це імпле-

ментація Закону України «Про 
вищу освіту», у якому пропи-
сано нові норми, передбачено 
формування нових структур. 
Наприклад, Національне агент-
ство із забезпечення якості ви-
щої освіти, яке розпочне свою 
роботу тільки наступного року, 
нові правила формування 
держзамовлення, автономія 
вузів. Є багато запитань, що 
потребують чіткої відповіді та 
роз’яснення. До того ж перед 
керівниками більшості навчаль-
них закладів України гостро 
стоять проблеми недостатньо-
го фінансування та застарілої 
матеріально-технічної бази. 

На вашу думку, які ос-
новні шляхи розв’язання цих 
проблем? 

- Я щиро вірю в прагнення 
українців бути освіченими ви-
сококультурними людьми, які 
піклуються про свою країну. У 
всіх нас єдина мета ‒ розбудо-
вувати нашу державу, сприяти 
її розвиткові та процвітанню. 
Переконаний, що об’єднав-
шись, ми зможемо подолати усі 
труднощі та досягти задумане. 
Тримаймося, єднаймося, бо 
разом ми – сила! І нехай панує 
мир у країні, у наших колекти-
вах та домівках. Нехай Господь 
дарує кожному з нас і всьому 
народові сили й наснагу, добро, 
щастя, перемоги та здобутки!

Джерело: 
журнал Prof Builg



13

Будівельна палата України                                      №13

 14

Компанія PERI – лідер у 
сфері розробки та виготов-
лення опалубочних систем, 
будівельних риштувань та 
інжинірингу. Виробництво та 
центральне представництво 
Групи PERI зосереджено в 
Німеччині у місті Вайсенхорн. 
Головною цінністю сімейно-
го бізнесу, заснованого 1969 
року, є надання послуг най-
вищої якості. Такого ж прин-
ципу роботи дотримується 
і представництво в Україні, 
відкрите 2000 року в Брова-
рах Київської області. Завдяки 
підрозділам у шести регіонах 
України – Дніпропетровську, 
Харкові, Одесі, Львові, Терно-
полі і донедавна Донецьку – 
компанія має можливість по-
стачати свою продукцію та 
надавати послуги по всій те-
риторії нашої країни. Про ос-
новні здобутки, нові проекти 
та плани на найближчу пер-
спективу розповів генераль-
ний директор компанії «PERI 
Україна» Володимир Кузьмін. 

Володимире Анатолійо-
вичу, розкажіть, будь ласка, 
детальніше про компанію 
PERI.

- Групу PERI заснував 
німець Артур Шверер. Ос-
новна ідея створення ком-

панії – виконання бу-
дівельних робіт якісно, 
швидко й безпечно. 

Назва походить 
з грецької, де «peri» 
– це префікс і озна-
чає «навколо». Тоб-
то опалубка оточує 
бетон, а будівельне 
риштування – споруду.

Спочатку це був не-
величкий завод, який 
випустив та запатен-
тував балку з найбіль-
шою вантажопідйомні-

стю. Нині Група PERI 
налічує 64 філії і понад 
120 логістичних центрів 

по всьому світу. За майже 50 
років свого існування спочатку 
маленька німецька фірма, а 
нині – одна з найбільших світо-
вих компаній у рази розшири-
ла перелік своїх послуг. Окрім 
допоміжних матеріалів у будів-
ництві та риштувань, фахівці 
розробили програмне забезпе-
чення та додатки для оптимі-
зації будівельних процесів. 

Які основні здобутки 
компанії?

- За час свого існування 
«PERI Україна» виконала ве-
ликий обсяг робіт з комплек-

тування опалубки та ришту-
вань, що стало запорукою 
успішного будівництва об’єктів 
промислового та громадсько-
го призначення. З допомогою 
технологій PERI було зведе-
но та реконструйовано понад 
2000 об’єктів. Серед найбіль-
ших проектів – реконструкція 
майдану Незалежності, НСК 
«Олімпійський», ЦУМу, ТРЦ 
«Океан Плаза», «Республіка», 
«Блокбастер» у Києві, житло-
вих комплексів «Французький 
квартал», «Бульвар фонтанів», 
«Централ парк», «Новопечер-
ські Липки» та багато інших. 

Та найважливішим до-
сягненням є те, що ми стали 
надійним партнером для та-
ких компаній: «БП-4 КМБ-1», 
«Мастербуд», «ІБК», «КСМ-
Груп», «Єврокон», «Рубікон», 
«Спецбудмонтаж», «Будо-
ва», «Стікон», ПрАТ «Аеро-
буд» і «Фундамент» та інші. 

Зважаючи на досвід 
виконання таких мас-
штабних проектів, які най-
актуальніші питання у бу-
дівельній галузі України, 
на вашу думку, потребують 
негайного розв’язання? 

ВОЛОДИМИР КУЗЬМІН: «ЕКОНОМІЧНА КРИЗА – ЦЕ 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ» 

Фото - 2:  ТРЦ Respublika – самый крупный торгово-развлекательный 
центр в Украине. Расположен он на крупнейшей транзитной артерии 

Киева – Кольцевой дороге

Фото - 1:  Генеральний директор компанії 
«PERI Україна» Володимир Кузьмін



Будівельна палата України                                      №13

15

- Насправді рік, що минув, 
був важким випробуванням 
для нашої країни. Загальний 
занепад у всіх сферах бізне-
су негативно позначився на 
будівельній галузі. Нині Украї-
на перебуває в стані повної 
невизначеності. Обвал націо-
нальної валюти й зростання 
цін на енергоресурси немину-
че призведуть до подальшо-
го дорожчання будівельних 
матеріалів та зниження попи-
ту в будівельній галузі в ціло-
му.  Однак у цій ситуації є по-
зитивні сторони. Водночас із 
падінням обсягів можна очіку-
вати посилення конкуренції на 
будівельному ринку й підви-
щення вимог до рівня робіт. 
На ринку залишаться лише ті 
компанії, які можуть гарантува-
ти швидке і якісне виконання.

Основними шляхами 
поліпшення ситуації на рин-
ку, на мою думку, є перегляд 
та вдосконалення норматив-
но-правової бази, яка стимулю-
ватиме розвиток будівельного 
комплексу, а також запровад-
ження принципово нового ін-
вестиційного механізму, що 
забезпечуватиме надходження 
до цієї сфери економіки коштів 
із різноманітних джерел фінан-
сування: державних, приват-
них, комерційних, іноземних.

Яким чином економічна 
ситуація в країні вплинула на 
стратегію розвитку компанії?

- До економічного спаду в 
країні й у світі в компанії дія-
ла довгострокова стратегія ро-
звитку, основною метою якої 
було планомірне розширення 
присутності  продуктів PERI в 
секторі В2В. Під час економіч-
ного спаду різко загострилася 
пряма конкуренція та почала 
руйнуватися лояльність. Ба-
гато компаній-партнерів то-
тально скорочують бюджети. 
Водночас ми розуміємо, що 
для нас економічна криза – це 
нові можливості. Незважаю-
чи на складнощі в будівельній 
сфері, переконаний, що зла-
годжена робота усього пер-

соналу допоможе ефективно 
розвивати бізнес. Слід завжди 
пам’ятати: криза – це мож-
ливість посилити свої позиції й 
збільшити свою ринкову частку. 
Тому ми сповнені оптимізму! 

Володимире Анатолійо-
вичу, «PERI Україна» працює 
на українському будівель-
ному ринку 15 років. З кож-
ним роком компанія зміц-
нює свої позиції та успішно 
розвивається. Як в умовах 
економічної кризи вдається 
досягати таких результатів?

- Наші досягнення є ре-
зультатом сумлінної праці про-
фесійного колективу. «PERI 
Україна»  має у своєму складі 
фахівців, за плечима яких – 
значний досвід роботи у сфері 
розробок та виробництва опа-
лубочних систем і риштуван-
ня. Варто зауважити, що наші 
спеціалісти регулярно підвищу-
ють кваліфікацію, стажуючись у 
головному офісі PERI GmbH та 
підрозділах компанії по всьому 
світу. Формула успіху компанії 
«PERI Україна» – це постій-
не удосконалення інженерної 
майстерності, розширення 
сервісного обслуговування та 
поліпшення якості продукції.

Які плани компанії на 
найближчу перспективу?

- Ми прагнемо залишати-
ся лідерами в галузі виробни-
цтва опалубки та риштувань. 
Наша стратегія базується на 
постійному розвиткові та вдо-
сконаленні якості обладнання 
й послуг. Плани на майбутнє 
– активна робота, зміцнення 
співпраці з давніми та залу-
чення нових партнерів, вихід 
на нові ринки, подальше роз-
ширення географії нашої 
діяльності, збільшення об-
сягів продажів. Ми докладає-
мо всіх зусиль, знання, до-
свід, аби наші партнери були 
успішними. Адже наше кредо:  
«Ваш успіх –  це наш успіх!» 

Нещодавно компанія 
«PERI Україна» виступила 
генеральним технічним пар-
тнером «Марафону проек-

тів». Над  якими ще цікави-
ми проектами працюєте?

- Для презентації проек-
тів та виступу провідних архі-
текторів у «Марафоні проек-
тів» наші інженери розробили 
конструкцію з індустріальних 
риштувань PERI заввишки 
5,5 м та завдовжки 17,5 м. 

Нині спеціалісти компанії 
беруть участь у будівництві но-
вого терміналу в Миколаївсько-
му порту, комплексу з обслуго-
вування сільськогосподарської 
техніки в селі Глибочиця Жи-
томирської області, дороги 
«Полтава–Харків», міні-гідро-
електростанції в селі Чижівка 
Хмельницької області та інших.

Ваші побажання з нагоди 
10-річного ювілею Будівель-
ної палати, до якої входить 
і компанія «PERI Україна».

-  Від імені колективу ком-
панії «PERI Україна» щиро вітаю 
Будівельну палату з ювілеєм. 
10 років – це перша кругла дата 
для вашої організації, але у вас 
за плечима – успіхи та здобут-
ки, які були б неможливими без 
кропіткої й надзвичайно від-
повідальної праці. Без сумніву, 
діяльність Будівельної палати 
забезпечує стабільний та ефек-
тивний розвиток будівельної та 
пов’язаних із нею галузей на-
родного господарства. Успіхів 
вам, нових звершень, подаль-
шого розвитку та процвітання!

Підготувала:
Галина Ромашко
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1977-й – год введения в 
эксплуатацию первого блока 
ЧАЭС – дал старт Специа-
лизированному управлению 
«Южэнергомонтажвенти-
ляция». Необходимость его 
создания была продиктова-
на строительством на тер-
ритории СССР целого ряда 
атомных станций, которые 
нуждались в системах вен-
тиляции, кондиционирования 
воздуха, а также теплохоло-
доснабжения. За прошедшие 
годы предприятие несколь-
ко раз реорганизовывалось, 
а в 2013-ом сменило назва-
ние на Холдинговая компания 
«Энергомонтажвентиляция». 
Более 20-ти лет компанию 
возглавляет заслуженный 
строитель Украины Михаил 
Ищенко, профессиональный 
опыт которого сложился, 
в частности, на таких от-
ветственных объектах, как 
Чернобыльская, Курская, Юж-
но-Украинская и Хмельницкая 
атомные электростанции, 
«Завод полупроводников» в За-
порожье, на строительстве 
и реконструкции Киевского 

железнодорожного вокзала. 
Михаил Юрьевич рассказал 
об истории создания компа-
нии, профессиональном кол-
лективе и его достижениях.

Наша история началась 2 
ноября 1977 года, когда ми-
нистр энергетики СССР под-
писал указ о создании в Киеве 
Специализированного управ-
ления «Южэнергомонтажвен-
тиляция», которое после реор-
ганизации в 2013-ом получило 
название ХК «Энергомонтаж-
вентиляция». Ныне предприя-
тие является ассоциированным 
членом Холдинговой компании 

«Киевгорстрой» и выполняет 
полный комплекс работ, связан-
ных с внутренним микроклима-
том зданий и сооружений, при-
нимаемых согласно концепции 
заказчика. В структуре пред-
приятия – специализированные 
подразделения: проектно-кон-
структорское бюро, научно-тех-
нический и производственные 
отделы, участки подготовки 
производства, а также монтаж-
ные, наладочные участки, за-
вод по изготовлению венти-
ляционных и сантехнических 
систем,  другие профильные 
звенья. Наша компания пред-
лагает также сервисное обслу-
живание выполняемых систем. 

Почти 40-летний труд ХК 
«Энергомонтажвентиляция» 
отмечен престижными награда-
ми, в частности Международ-
ного академического рейтинга 
«Золотая фортуна», «Хрусталь-
ным рогом изобилия» в номи-
нации «Профессионализм и 
высокий научно-технический 
уровень работы предприятия», 
Почетным дипломом Украин-
ского фонда научно-экономи-
ческого и юридического сотруд-
ничества «За весомый вклад в 
развитие экономики Украины». 
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МИХАИЛ ИЩЕНКО: «МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

Фото - 1:   Ищенко Михаил Юрьевіч, генеральный директор  
Холдинговой компании «Энергомонтажвентиляция»

Фото - 2:   Национальный спортивный комплекс «Олимпийский»
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Опыт, ответственность 
и профессионализм - залог 

успеха предприятия
Огромнейший опыт сотруд-

ников и производственно-тех-
нический потенциал холдинга 
позволяют даже в нынешней 
экономической ситуации не 
опускать руки и работать на 
уникальных объектах Украи-
ны. К примеру, сейчас наши 
специалисты монтируют си-
стемы вентиляции, конди-
ционирования и теплохо-
лодоснабжения на третьем 
гидроагрегате Новоднестров-
ской ГАЭС. После пуска всех 
семи запланированных энер-
гоблоков эта гидроаккумули-
рующая электростанция будет 
крупнейшей в Европе! Наде-
емся, что ко Дню энергетика 
– 22 декабря – третий гидро-
агрегат будет введен в строй.

Важно отметить, что про-
фессионализм и рабочий 
потенциал ХК «Энергомон-
тажвентиляция» были востре-
бованы и в вопросе, связан-
ном с безопасностью атомной 
энергетики. Чрезвычайно тя-
желая ситуация, сложившаяся 
в результате печально извест-
ной аварии на ЧАЭС, выве-
ла на повестку дня проблемы 
утилизации и хранения отхо-
дов ядерного топлива. Для 
решения этой задачи строит-
ся сухое хранилище отходов 
ядерного топлива – сложней-
шее в технологическом плане 
сооружение с высочайшими 
требованиями к безопасности 

и экологичности. 
Инвестором проек-
та выступила аме-
риканская компания 
Holtec, генподрядчи-
ком – ПАО «Южте-
плоэнергомонтаж». 

На этом уникаль-
ном объекте с ка-
мерами сжигания, 
залами остывания 
и консервации отра-

ботанного ядерного 
топлива из реакто-
ров специалисты на-

шего предприятия выполняют 
работы по монтажу систем 
вентиляции, кондиционирова-
ния, теплохолодоснабжения, 
водопровода и канализации. 

В списке нынешних задач 
«Энергомонтажвентиляции» 
– монтаж  систем кондицио-
нирования воздуха на круп-
нейшем не только в Киеве, 
но и Украине ТРЦ «Лавина». 
Конструктивные особенности 
комплекса таковы, что монтаж 
будет вестись с вертолетов. 
Это впервые в нашей столице.

В настоящее время ХК 
«Энергомонтажвентиляция» 
участвует в четырех тендерах, 
предусматривающих возве-
дение уникальных объектов с 
привлечением иностранных ин-
весторов. Кроме того, предпри-
ятие совместно с компанией 
«Альтис-Констракш» победило 
в тендере на монтаж своих си-
стем в больнице «Охматдет».

Стоит отметить, что наше 
предприятие выступает также 
подрядчиком на строительстве 
двух таможенно-пограничных 
переходов в селах Дьяковцы 
и Красноильск Черновицкой 
области. Эти уникальные и 
современные объекты, соору-
жаемые при поддержке ГФС 
Украины и Европейского Со-
юза, будут оборудованы по 
последнему слову техники.

Золотой фонд 
ХК «Энергомонтажвенти-

ляция»
Наш золотой фонд – это 

люди, наши мастера, прорабы, 

начальники участков. Сейчас в 
компании работает около трех-
сот человек, которые своим тру-
дом и профессионализмом до-
казали: наш коллектив – один 
из лучших в своей области. 

Не могу не вспомнить че-
ловека, который стоял у исто-
ков предприятия, так сказать, 
отца-создателя, покойного 
Евгения Романцова. Имен-
но Евгений Владимирович, 
руководивший трестом «Со-
юзэнергомонтажвентиляция», 
которому тогда подчинялось 
Специализированное управ-
ление «Южэнергомонтаж-
вентиляция», старался вне-
дрить самые современные 
на тот момент технологии. 

Многое сделал для станов-
ления предприятия Григорий 
Афанасьевич Стеценко, на 
долю которого выпала рабо-
та по ликвидации аварии на 
ЧАЭС. Трудно переоценить 
вклад в развитие нашей ком-
пании покойного Владими-
ра Аврумовича Поляченко.

Оплот нашего коллектива 
– сотрудники, пришедшие в 
далеком 1979 году: Галина Ва-
сильевна Сидорчук, Екатерина 
Алексеевна Власюк, Савелий 
Николаевич Горбашко, Петр 
Владимирович Гарбаренко. 
Мы по-настоящему гордимся 
своими людьми – одними из 
лучших в своей профессии!

Фото - 3:   Терминал F аэропорта 
«Борисполь»
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ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ – 
НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ДО УСПІХУ

«Зробити Київ кращим, 
Україну – сильнішою, людей 
– щасливішими». Це не пе-
редвиборчий лозунг, а мета 
будівельної компанії ТОВ 

«БМК Тріада». І су-
дячи з темпів її розвит-
к у і рівня робіт, мета 
цілком досяжна. За 9 років на 
будівельному ринку – більше 
20 багатоповерхівок, храмові 
споруди, офісні приміщення, 
паркінги, а також участь у 
реконструкції НСК «Олімпій-
ський». Об’єкти різної склад-
ності, результат завжди один 
– висока якість і доступність 
житла, індивідуальний підхід до 
замовлення, дотримання тер-
мінів і виконання зобов’язань. 

Вдалий старт
Компанія «Тріада» розпоча-

ла свою діяльність у 2006 році з 
виконання будівельно-монтаж-
них робіт у ролі підрядника для 
генпідрядників «Київміськбуду» 
‒ ПАТ «ДБК-4» та ПАТ «Київпід-
земшляхбуд-2», а нині здійснює 
реалізацію власного проекту. 

Назва компанії «Тріада», як 
пояснює директор Василь Поп, 
– це зібрання трьох. Трьох одно-
думців, професіоналів і надій-

них партнерів. Нині це повно-
правні члени правління: сам 
Василь Володимирович, дирек-
тор з капітального будівництва 
Георгій Алфаідзе і головний 
інженер Юрій Ольчедаєвський.

Напрям – монолітно-кар-
касне будівництво – обрали 
неспроста. Георгій Раждено-
вич стояв біля витоків станов-
лення цієї технології в Україні. 
Своєю працею він посприяв 
вдосконаленню даного проце-
су, зокрема, оптимізації вироб-
ництва та зниженню загально-
виробничих і трудових витрат. 
За участю Георгія Алфаідзе 
вперше в Україні було змон-
товано конструкції монолітних 
залізобетонних фундаментів 
під споруди майдану Незалеж-
ності, зведено 36-поверховий 
житловий комплекс на київсь-
ких Позняках, реконструйо-
вано столичну школу № 177. 
У 2011 році Георгія Алфаідзе 
нагородили Подякою Київсь-
кого   голови «За вагомий 
особистий внесок у розвиток 
будівельної галузі, високий 
професіоналізм», а 2012-го 
удостоїли почесного звання «За-
служений будівельник України». 

Фундамент успіху 
Як і кожен зведений нею 

об’єкт, «БМК Тріада» у своїй 
діяльності спирається на фун-
дамент і опори. Завдяки їхній 
міцності компанія тримаєть-
ся під натиском несприятли-
вих економічних обставин, 
законодавчих прогалин і без-
порадності владних струк-
тур. І не просто тримаєть-
ся, а й рухається вперед. 

Колектив, загартований 
часом. Керівництво компанії 
«БМК Тріада» проводить ро-
зумну кадрову політику, що 
дозволяє зібрати в одному 
колективі найкращих пред-
ставників професії. Нині це 
47 інженерно-технічних пра-

цівників і понад 300 будівель-
ників різних спеціалізацій: 
арматурники, муляри, монтаж-
ники, електрозварювальники 
тощо. Для виконання нерегу-
лярних спеціалізованих робіт, 
наприклад, оздоблювальних, 
залучаються субпідрядники. 
Це дає можливість регулю-
вати вартість робіт і відповід-
но забезпечувати компанію 
постійними замовленнями. 

Повний цикл моноліт-
но-каркасного будівництва. 
«БМК Тріада» має власну ви-
робничо-технічну базу площею 
0,8 га, що дозволяє розмісти-
ти виробництво металокон-
струкцій (100 тонн на місяць) 
та металопластикових вікон 
з німецького профілю  Rehau 
(4–5 тис. кв. м на місяць). 
Підприємство використовує 
обладнання провідних світо-
вих виробників Doka, Peri та 
Putzmeister. Усього на вироб-
ничих майданчиках задіяно 35 
одиниць техніки: автомобільні 
крани, бетонозмішувачі, грей-
дери, екскаватори, а також 
вантажний транспорт. На-
явність власної виробничо-тех-
нічної бази дозволяє економи-
ти на послугах посередників. 

Наявність власного об’єк-
та. Власний об’єкт, на якому 
можна регулювати темпи бу-
дівництва, фінансування тощо, 
дозволяє зберігати згуртова-
ний колектив високопрофесій-
них фахівців. Спеціалістів, 
які виконали свою частину 
робіт на замовному об’єкті, 
не звільняють, а переводять 
на власний будмайданчик. 
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ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА В 
БУДІВНИЦТВІ» виконує для 
всіх регіонів України комплекс-
ну експертизу проектно-ко-
шторисної документації бу-
дівель та споруд усіх категорій 
складності, що зводяться без 
залучення бюджетних коштів, 
а також об’єктів I III категорій 
складності, що зводяться за 
рахунок бюджетних коштів. 
Підприємство об’єднує найкра-
щих фахівців-експертів, які от-
римали відповідні сертифікати 
Міністерства регіонального ро-
звитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України. Завдання та професій-
ний обов’язок компанії – за-
безпечити споживачам умови 
безпечного, комфортного та 
надійного користування про-
дукцією замовника.

Серед партнерів ТОВ 
«УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВ-
НИЦТВІ» – провідні будівель-
ні компанії Києва та України, 
зокрема Державна будівельна 
корпорація «Укрбуд», корпо-
рація «ДБК-Житлобуд», «Ін-
тергалбуд», «Аркада-Будівни-
цтво», промислово-фінансова 
група «Ковальська» та інші. За-
мовниками на виконання екс-
пертизи кошторисної докумен-
тації виступає велика кількість 
державних та приватних уста-
нов, зокрема районні держав-
ні адміністрації Києва та міст 
Київської області: Ірпеня, Бучі, 
Білої Церкви, Василькова. 

Компанія надає послуги з 
комплексної експертизи про-
ектів будівництва об`єктів І–V 
категорій складності за напря-
мами:

• забезпечення механічно-
го опору та стійкості (міцності, 
надійності, довговічності бу-
динків і споруд);

• дотримання вимог пожеж-
ної і техногенної безпеки;

• забезпечення безпеки жит-

тя і здоров`я людини;
• захист навколишнього 

природного середовища;
• забезпечення санітарно-

епідеміологічного благопо-
луччя населення;

• забезпечення безпеки ек-
сплуатації та вимог охорони 
праці;

• забезпечення захисту від 
шуму;

• забезпечення економії 
енергії;

• експертиза кошторисної 
частини проектної документа-
ції.

Крім експертизи проек-
тно-кошторисної документа-
ції, ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА В 
БУДІВНИЦТВІ» надає всі види 
консалтингових та інжиніринго-
вих послуг реалізації проектів 
будівництва, у тому числі:

1. Консалтингові послуги у 
сфері будівництва.

2. Розробка проектно-
кошторисної документації.

3. Оформлення дозвільних 
документів на початок будівни-
цтва.

4. Технічний нагляд.
5. Виконання обов`язків за-

мовника та генпідрядника.
6. Оформлення необхідних 

документів для введення гото-
вого об`єкта в експлуатацію та 
його реєстрація у відповідних 
органах.

7. Контрольні розрахунки 
обсягів та вартості виконаних 
будівельних робіт.

У найближчих планах ком-
панії – виготовлення технічних 
паспортів щойно збудованих та 
існуючих об`єктів, визначення 
технічного стану будівель.

НАША МЕТА
Власною діяльністю та до-

сконалістю надання послуг 
сприяти піднесенню системи  
управління проектами на якісно 
новий рівень відповідальності.

НАШ ПРИНЦИП РИНКОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ: честь дорожча за 
вигоду!

НАШІ ЦІЛІ
• Спрямовувати діяльність 

підприємства на досягнення 
результату, а не на запобігання 
невдачам.

• Переконувати досвідом 
та знаннями, проте завжди по-
важати й цінувати думку опо-
нентів. 

• Кожним кроком професій-
ної діяльності завойовувати 
довіру як найвищу цінність рин-
кового, фахового та суспільно-
го визнання. 

• Завжди відповідати вимо-
гам та очікуванням партнерів.

НАШІ ПЕРЕВАГИ
• Компетентність менед-

жменту.
• Професіоналізм та від-

повідальність експертів.
• Доступність отримання 

консультацій та професійних 
порад для кожного.

• Помірність цін за високої 
якості виконання робіт та на-
дання послуг.

ПРОФЕСІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНО КОШТОРИСНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
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УРЯД ВНІС ЗМІНИ 
У ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

Кабінет Міністрів України 
вніс зміни до порядку ліцензу-
вання господарської діяльності, 
який пов’язаний із створенням 
об’єктів архітектури. Відповід-
ний проект постанови, який ро-
зроблено Мінрегіоном спільно з 
Держархбудінспекцією, був ух-
валений на засіданні Уряду.

Зазначене рішення дозво-
лить удосконалити регулюван-
ня відносин, які виникають у 
процесі ліцензування господар-
ської діяльності з будівництва 
об’єктів ІV і V категорій склад-
ності, шляхом впровадження 
електронної системи подачі до-
кументів для отримання ліцен-
зії.

Передбачається, що суб’єкт 
будівельної діяльності, який ба-
жає отримати ліцензію, може 
подати документи до органу 
ліцензування – Держархбу-
дінспекції, як в паперовому ви-
гляді, так і за допомогою теле-
комунікаційних засобів зв’язку. 
Це дозволить удосконалити 
державну політику з питань лі-
цензування будівельної діяль-
ності та буде одним із кроків її 
реалізації. 

Нагадаємо, що 9 листопада 
цього року цей проект постано-
ви було схвалено на Урядовому 
комітеті з питань регіонального 

розвитку.
Довідка
Згідно з поста-

новою Кабінету 
Міністрів України 
від 05.12.2007 № 
1396 «Про ліцен-
зування господар-
ської діяльності, 
пов’язаної із ство-
ренням об’єктів 
архітектури» для 
отримання ліцензії 

суб’єкт будівельної діяльності 
подає або надсилає поштою до 
органу ліцензування заяву про 
видачу ліцензії, в якій повин-
ні міститися такі відомості про 
суб’єкта будівельної діяльності 
- заявника:

- для юридичної особи - най-
менування, місцезнаходження, 
банківські реквізити, код плат-
ника податків згідно з ЄДРПОУ 
або податковий номер, контакт-
ні телефони, електронна адре-
са, а також наявність філій, ін-
ших відокремлених підрозділів, 
за місцем яких буде провадити-
ся заявлена діяльність, із зазна-
ченням їх назви та місцезнаход-
ження;

- для фізичних осіб - під-
приємців - прізвище, ім’я та по 
батькові, серія і номер паспор-
та, ким і коли виданий, місце 
проживання, контактні телефо-
ни, реєстраційний номер об-
лікової картки платника подат-
ків (не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки плат-
ника податків та офіційно пові-
домили про це відповідному 
контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті), електронна 

адреса, а також у разі наявності 
місць провадження заявленої 
діяльності - їх місцезнаходжен-
ня;

- перелік робіт, пов’язаних із 
створенням об’єктів архітекту-
ри, які заявник має намір вико-
нати.

До заяви додаються:
- копія довідки про внесення 

до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій 
України, засвідчені нотаріально 
або органом, який видав доку-
менти.

За наявності у заявника ві-
докремленого структурного 
підрозділу, який має намір про-
вадити будівельну діяльність, 
додаються копія довідки про 
внесення до Єдиного держав-
ного реєстру підприємств та ор-
ганізацій України;

відомості про виробни-
чо-технічну базу, склад пра-
цівників за професійним та 
кваліфікаційним рівнем, техно-
логію виробництва, інформа-
ційно-правове, нормативно-тех-
нічне забезпечення, про наявну 
систему контролю якості вико-
нання робіт, про виконані за-
явником будівельно-монтажні 
роботи за формою, яка визна-
чається ліцензійними умова-
ми провадження будівельної 
діяльності.

Орган ліцензування на під-
ставі звернення юридичних або 
фізичних осіб щодо наявності 
недостовірних відомостей у 
документах, поданих суб’єктом 
будівельної діяльності для от-
римання ліцензії, проводить пе-
ревірку таких документів з вико-
ристанням державних реєстрів 
відповідно до законодавства.

Джерело: Мінрегіон

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ
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НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ КИЇВРАДИ ПРИЙНЯТА 
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТА БЮДЖЕТ МІСТА НА 2016 РІК

На пленарному засіданні 
Київської міської ради депу-
тати прийняли програму 
соціально-економічного ро-
звитку та бюджет міста 
на 2016 рік. 

Проект бюджету перед-
бачає фінансування об’єктів 
капітального будівництва на 
загальну суму 1,3 млрд грн 
за рахунок коштів спеціаль-
ного фонду. Пооб’єктний 
розподіл асигнувань на 
фінансування капітальних 
вкладень визначений в про-
грамі соцекономрозвитку. 

Згідно з рішенням, пла-

нується продовжити будів-
ництво та реконструкцію 
закладів освіти, культури, 
охорони здоров’я, об’єктів 
комунальної сфери, а саме: 

- будівництво загально-
освітньої школи на пере-
тині вул. Лебедєва Кумача 
та Землячки; 

- реконструкцію та бу-
дівництво прибудови до 
середньої загальноосвіт-
ньої школи № 140 на вул. 
Львівській, 47/8; 

- будівництво дитсадку 
на просп. Науки, 63-А; 

- реконструкцію з під-

силенням фундаментів 
будівель дитячої клінічної 
лікарні № 7 на вул. Підви-
соцького, 4-Б Печерського 
району; 

-  модернізацію та роз-
будову інженерних мереж 
міста, здійснення заходів 
по реконструкції дамб му-
лових полів № 1 та № 2 
Бортницької станції аера-
ції; 

- будівництво артезіан-
ських свердловин малої 
продуктивності; 

- подальший розвиток 
дорожньо-транспорт -
ної інфраструктури та 
поліпшення транспортно-
го забезпечення, а також 
хімічне закріплення ґрунтів 
на окремих ділянках Си-
рецько-Печерської та Ку-
ренівсько-Червоноармійсь-
кої лінії метрополітену.

Нагадаємо, бюджет міста 
Києва на 2016 рік прийнятий 
з доходами на рівні 27,136 
млрд грн. та видатками – 
25,638 млрд грн.

Джерело: Київрада
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ 

ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2016 РІК

21 грудня у Комітеті 
відбулася нарада, на якій 
обговорено доопрацьова-
ний проект закону про Дер-
жавний бюджет України на 
2016 рік (реєстр. № 3000 від 
11.12.2015 р., поданий Кабі-
нетом Міністрів України). 

У нараді взяли участь на-
родні депутати України Ан-
дрієвський Д.Й., Бабак А.В., 
Кодола О.М., Сабашук П.П., 
Сташук В.Ф. та Марченко 
О.О., а також представники 
відповідних органів виконав-
чої влади та громадських 
організацій, зокрема: Хо-
цянівська Н.В. – начальник 
управління економіки систем 
життєзабезпечення Мінрегіо-
ну України, Рисухін Л.І. – го-
лова правління Державного 
фонду сприяння молодіжно-
му будівництву, Салій І.М. 
– президент всеукраїнської 
спілки виробників будма-
теріалів, Блащук А.А. прези-
дент міжгалузевої асоціації 
«Укртеплокомуненерго». 

Учасники наради зауважи-
ли, що у проекті Державного 

бюджету України на 2016 рік 
практично відсутні видатки, 
які мали б спрямовуватися 
на розвиток регіонів, реаліза-
цію державних житлових про-
грам, відповідних проектів у 
сфері житлово-комунального 
господарства. 

Перший заступник Голови 
Комітету Андрієвський Д.Й. 
відмітив, що фінансування 
будівельних програм призве-
де до поліпшення житлових 
умов молоді за укладеними 
договорами, збереженню 
робочих місць, а також до 
значного мультиплікативного 
ефекту для економіки країни 
через повернення коштів до 
бюджету у вигляді поворотних 
кредитів, податків та зборів. 

За результатами обго-
ворення, народні депутати 
України підтримали ініціативу 
включення до проекту закону 
про Державний бюджет Украї-
ни на 2016 рік декількох про-
позицій, зокрема про необхід-
ність: 

- передбачити відшкоду-
вання в повному обсязі різни-

ці в тарифах на теплову енер-
гію, опалення та постачання 
гарячої води, послуги з цен-
тралізованого водопостачан-
ня, водовідведення, що виро-
блялися, транспортувалися 
та постачалися населенню та/
або підприємствам централі-
зованого питного водопоста-
чання та водовідведення, що 
надають послуги з централі-
зованого водопостачання та 
водовідведення, яка виникла 
у зв’язку з невідповідністю 
фактичної вартості теплової 
енергії та послуг з централі-
зованого водопостачання, 
водовідведення, опалення та 
постачання гарячої води тари-
фам, що затверджувалися та/
або погоджувалися органами 
державної влади чи органом 
місцевого самоврядування; 

- передбачити видатки на 
реалізацію проекту «Рекон-
струкція споруд очистки стіч-
них каналізаційних вод і бу-
дівництво технологічної лінії 
по обробці та утилізації осадів 
Бортницької станції аерації» 
за підтримки Уряду Японії на 
підготовчі роботи;

- передбачити фінансу-
вання державної підтримки 
для будівництва (придбання) 
доступного житла та надан-
ня пільгових довготермінових 
кредитів молодим сім’ям та 
одиноким молодим громадя-
нам на будівництво (рекон-
струкцію) чи придбання жит-
ла.

Джерело: 
Комітет з питань будівництва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства
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9 грудня 2015 року від-
булися загальні збори Бу-
дівельної палати України.

Проведення зборів збігло-
ся з 10-річчям з дня утворення 
Будівельної палати України.

У заході взяли участь На-
родні депутати України, пред-
ставники центральних та міс-
цевих органів влади,керівники 
підприємств - члени Будівель-
ної палати України з усіх ре-
гіонів України, а також керів-
ники громадських організацій.

З привітанням до учасників 
Зборів від імені Голови Вер-
ховної Ради України Гройсма-
на Володимира Борисовича 
звернувся Народний депутат 
України, Перший заступник го-
лови Комітету Верховної Ради 
України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-ко-
мунального господарства Ан-
дрієвський Дмитро Йосипович. 

Привітання на адресу 
учасників загальних зборів 
Будівельної палати Украї-
ни прозвучали також: від Ві-
це-прем’єр-міністра України 
- Міністра регіонального ро-

звитку, будівництва та житло-
во-комунального господар-
ства України Зубка Геннадія 
Григоровича; Міністерства 
оборони України; Державно-
го фонду сприяння молодіж-
ному житловому будівництву 
та від громадських організа-
цій, в тому числі і від Пре-
зидента Українського союзу 
промисловців і підприємців 
Кінаха Анатолія Кириловича. 

З доповіддю «Про стан 
розвитку будівельної галузі 
України і завдання діяльності 
Будівельної палати Українина 
2016 рік і наступні роки» висту-
пив Президент Будівельної 
палати України, Герой Украї-
ни Петро СтепановичШилюк.

Він щиро привітав учас-
ників і гостей загальних зборів 
Будівельної палати України, 
зробив аналіз роботи про-
фесійного об’єднання бу-
дівельників  та окреслив на-
прямки подальшої роботи.

Зокрема Петро Степано-
вич зазначив, що перед бу-
дівельниками України стоять 
такі стратегічні напрямки, як: 
співпраця з місцевими орга-
нами влади; самоорганізація 
будівельників; осучаснення 
системи управління організа-
ціями; відновлення в масовій 
свідомості суспільства довіри 
до будівельників та повернен-
ня престижності будівельної 
праці, що призведе до актив-
ного пошуку шляхів виходу. 
будівельної галузі з кризи.

ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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В обговоренні доповіді 
взяли участь і внесли цілий 
ряд конструктивних пропо-
зицій, реалізація яких спри-
яла б розвитку українсько-
го будівельного комплексу:

- Сабашук Петро Павло-
вич, заступник голови Комі-
тету Верховної Ради Украї-
ни з питань будівництва, 
містобудування та житлово-ко-
мунального господарства;

- Гусєв Юрій Веніамінович, 
заступник Міністра оборони 
України;

- Єхануров Юрій Іванович, 
Президент Спілки малих, се-
редніх і приватизованих під-
приємств України, Прем’єр-
міністр України з вересня 2005 
р. по серпень 2006 р.;

- Комнатний Сергій Олексан-
дрович, В.о. першого заступника 

Голови правління Державного 
фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву; 

- Козловська Наталія Вік-
торівна, директор департа-
менту державних програм і ро-
звитку житлового будівництва 
Міністерства регіонального ро-
звитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України;

- Андреєв Василь Миколайо-
вич, Голова профспілки праців-
ників будівництва та промбуд-
матеріалів;

- Данилович Сергій Ми-
хайлович, Перший заступник 
директора Департаменту бу-
дівництва  та житлового забез-
печення КМДА;

- Непран Михайло Іванович 
- Віце - президент Торгово-про-
мислової палати Украини;

- Прохоров Сергій Мефодій-
ович, Перший віце - президент 
Українського союзу промислов-
ців і підприємців;

- Петренко Володимир Іва-
нович, Герой Україны, Гене-
ральний директор ПАТ «Київме-
тробуд»;

- Величко Марина Анатоліїв-
на, директор ПП «Металомон-
таж»;

- Гіренко Тимофій Миколай-
ович, Генеральний директор 
Концерну «Поділля»;

- Салій Іван Миколайович, 
Президент Всеукраїнського со-
юзу виробників будматеріалів;

- Бондаренко Олександр 
Олександрович, Віце-прези-
дент Міжнародної федерації не-
рухомості FIABCI-Україна;

Всі виступаючі відзначи-
ли особливу роль Будівельної 
палати України в об’єднанні 
будівельної спільноти і наго-
лосили, що проведені загальні 
збори, стали значною подією і 
масштабним заходом за уча-
стю професіоналів будівельної 
галузі України за останні роки.

На Зборах розглянуто також 
і інші процедурні питання діяль-
ності Будівельної палати Украї-
ни.

З усіх питань, розглянутих 
на загальних зборах Будівель-
ної палати України, прийняті 
відповідні рішення.

Джерело: Будпалата
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ДМИТРО АНДРІЄВСЬКИЙ 
ПРИВІТАВ БУДІВЕЛЬНУ ПАЛАТУ УКРАЇНИ 

З 10-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ

Народний депутат України від 
фракції «Блок Петра Порошенка», 
Перший заступник Голови Комітету 
з питань будівництва, містобуду-
вання і житлово-комунального го-
сподарства Дмитро Андрієвський 
відвідав урочистості та привітав  
Будівельну палату України з 10-річ-
ним ювілеєм.

Народний депутат наголосив на 
плідній співпраці між Будівельною 
палатою, професійною будівель-
ною спільнотою і профільним Комі-
тетом у таких найважливіших пи-
таннях як децентралізація у сфері 
архітектурно-будівельного контро-
лю, реалізація програми доступне 
житло, забезпечення житлом учас-
ників Антитерористичної операції й 
переселенців та багато інших.

«Системна робота з Будівель-
ною палатою й професійними 
асоціаціями галузі вже дала свої 
результати. Будівельна палата 
першою розпочала роботу щодо 
вирішення питання забезпечення 
житлом учасників АТО та пересе-
ленців. Зараз в Комітеті працює 
Робоча група стосовно реаліза-
ції програми доступного житла, й 
представники Будівельної палати 
активно залучаються до роботи. 
Разом ми опрацьовували питання 
децентралізації у сфері архбуд-
контролю і відповідного законодав-
ства, яке вже прийнято. Сьогодні 
також опрацьовано зміни до Зако-

ну, що нададуть можливість тим-
часово скасувати мораторій на від-
ведення земельних ділянок. Це не 
просте рішення, однак законопро-
ект вже знаходиться у парламенті. 
Впевнений – найближчим часом 
він буде прийнятий і дасть поштовх 
для розвитку будівельної галузі», - 
наголосив Дмитро Андрієвський.

Дмитро Андрієвський додав, 
що наразі Міністерство регіо-
нального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального госпо-
дарства України шукає нові ринки 
для українських будівельних під-
приємств.

Під час урочистостей Дмитро 
Андрієвський передав вітання та 
зачитав адресу від спікера Вер-
ховної Ради України Володимира 
Гройсмана.

«Переконаний, що завдяки до-
свіду та наполегливій праці членів 
Будівельної палати України постав-
лені перед будівельною галуззю 
масштабні завдання, особливо в 
житловому будівництві, будуть ви-
конанні з честю. Вітаю ініціаторів, 
організаторів, керівників та членів 
Будівельної палати України з 
ювілеєм, щиро бажаю вам міцного 
здоров’я, гарного настрою, нових 
виробничих успіхів, оптимізму й 
натхнення та нових звершень в ім’я 
нашої Держави, зміцнення її авто-
ритету в європейській спільноті», - 
зазначено у вітальній адресі. 

Довідка: Будівельна палата 
України була утворена у листопаді 
2005 року та зареєстрована в Міні-
стерстві юстиції України 5 травня 
2006 року. 

Метою створення Палати є 
сприяння розвитку будівельної та 
пов’язаних з нею галузей народ-
ного господарства, формуванню 
сучасної промислової, фінансової, 
торговельної інфраструктур, ство-
ренню сприятливих умов для під-
приємницької діяльності в сфері 
будівництва, всебічному розвиткові 
науково-технічних і торговельних 
зв’язків між будівельниками Украї-
ни та будівельниками інших країн. 

Будівельна палата об`єднала 
понад 100 найбільших будівельних 
організацій України. 

Джерело: 
www.andrievsky.kiev.ua
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ПРИВІТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

З 10-РІЧЧЯМ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
ПРИВІТАННЯ 

ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
ГРОЙСМАНА ВОЛОДИМИРА БОРИСОВИЧА
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ПРИВІТАННЯ 
ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ - 

МІНІСТРА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

ЗУБКА ГЕННАДІЯ ГРИГОРОВИЧА
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ПРИВІТАННЯ  ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ 

КІНАХА АНАТОЛІЯ КИРИЛОВИЧА
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ПІДПИСАЛА ДОГОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ З УКРАЇНСЬКИМ СОЮЗОМ 

ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

18 грудня в Києві від-
булося підписання Дого-
вору про співробітництво 
між Будівельною пала-
тою України та Українсь-
ким союзом промислов-
ців і підприємців (УСПП). 

Від професійного об’єд-
нання будівельників, про-
ектувальників і виробників 
будівельних матеріалів та 
виробів України Меморан-
дум підписав Президент 
Будівельної палати Украї-
ни, Герой України Петро 
Степанович Шилюк, а від 
союзу промисловців і під-
приємців – Президент УСПП 
Анатолій Кирилович Кінах. 

Предметом цього Догово-
ру є реалізація Сторонами 
спільних проектів, здійснен-
ня взаємного консультуван-
ня, а також обмін необхідною 
інформацією. Для реаліза-
ції завдань, які закладені в 

цьому документі, визначе-
но основні напрямки діяль-
ності. До них відносяться: 
спільна участь у розробці 
концептуальних документів; 
організація та проведен-
ня конференцій, семінарів, 
виставок, круглих столів, 
бізнес-зустрічей та інші. 

Довідка: Український 
союз промисловців і під-
приємців (УСПП)  веде 
історію з 15 лютого 1992 року. 

Своєю місією УСПП 
вважає поширення серед 
ділової спільноти, грома-
дянського суспільства, 
органів влади ідеї еко-
номічного патріотизму, ви-
борюювання сприятливого 
підприємницького клімату, 
відстоювання необхідності 
багатогранної та ефектив-
ної підтримки національ-
ного товаровиробника. 

Під егідою Союзу працює 
Антикризова рада громад-
ських організацій у складі 
більше 90 всеукраїнських 
структур, які домовились 
в екстреному порядку на-
працьовувати пропозиції з 
порятунку економіки, доно-
сити їх зміст до уряду, пар-
ламенту та забезпечувати 
контроль за їх виконанням. 

Президентом УСПП є 
екс-прем’єр-міністр України 
Анатолій Кирилович Кінах.

Джерело: Будпалата
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Инженерный 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.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР БПУ


