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СТОРІНКИ
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

ЗАВДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ СЬОГОДНІ - 
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОБРАННЯ ТАКОЇ СТРАТЕГІЇ, ЯКА Б 

СПРИЯЛА РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА

Шановні колеги!
Ми з вами  разом пережили дуже склад-

ний і не передбачу¬ва¬ний 2015 рік. І зараз 
дуже важливо оцінювати  все об’єктивно, 
раціонально, прагматично, не перебільшую-
чи і не применшуючи значення і значимість 
деяких показників. Зараз також дуже важ-
ливо, з позицій дуже-дуже обережного оп-
тимізму, конструктивно і професійно шу-
кати, виробляти і реалізувати механізми 
і програми поступового виходу нашої з 
вами галузі з цієї глибокої системної кризи.

За даними статистичної звітності індекси 
будівельної продукції за 2015 рік зменшили-
ся на 12,3%. Але ж і у 2014 році цей же по-
казник був на 20,4%  нижчим по відношенню 
до попереднього – 2013 року. І ця тенденція 

падіння характерна для галузі з 2011 року.
Не потішили нас показники і житлово-

го будівництва, хоча цей сегмент остан-
нім часом лідирує і «худо-бідно» але тягне 
за собою весь інший ринок нерухомості.

Хай незначне, але все ж змен-
шення загальних обсягів будівни-
цтва житла при реаліях сьогодення 
-  величезній кількості вимушених пересе-
ленців зі сходу країни – тривожний симптом.

А якщо ще подивитися на структуру вво-
ду в експлуатацію житла за видами житло-
вих будівель, то можна констатувати, що  
половину складають одноквартирні  будин-
ки, тобто приватний, індивідуальний сектор.

Що стосується фінансування будівництва 
житла, то слід зауважити, що кошти насе-
лення залишаються основним  їх джерелом. 

Торік, обсяг інвестицій населення в жит-
лове будівництво становив біля 30 млрд. гри-
вень. Це достатньо велика цифра, особливо 
якщо зважити на те, що загальний обсяг ви-
конаних будівельних робіт склав 57,5 млрд. 
гривень. Але, на жаль, більше ніж за 20 років 
в країні не з’явилися нові дієві, альтернатив-
ні коштам населення, інвестиційні схеми. 

Що ще мене дуже насторожує, то це якіс-
ний склад гравців на будівельному ринку. На-
веду слідуючі цифри на початок 2015 року, 
на початок 2016 року таких даних ще немає:

82,1% підприємств галузі є мікропідприєм-
ствами, на яких працює по 2,6 чоловіка: дирек-
тор, головний бухгалтер і 0,6 чоловіка – це той 
«старшой», яким перші два  успішно керують!
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Власне насправді мабуть ці підприємства 
людей не оформля¬ють, але ж це нездорова 
ситуація.

 Але, не дивлячись на кризові явища, які пе-
реживає українська економіка в останні роки, 
сфера нерухомості все таки має  передумо-
ви для росту уже в 2016 році, хоча політич-
ний фактор буде продовжувати грати ключо-
ву роль. Все-таки все не так песимістично, як 
може здатися на перший погляд. Приміром, 
в столиці ринок нерухомості представлений 
досить широким спектром пропозицій. Зни-
ження купівельної активності не зробило 
надто сильного негативного впливу на діяль-
ність ключових учасників ринку. У Києві усі за-
явлені проекти продовжують будуватися, за-
морожених майданчиків немає. Більше того 
- відкриваються продажі на нових об’єктах. 

Будівельникам безсумнівно сьогодні важ-
ко, і, на превеликий жаль, складно робити 
оптимістичні прогнози. Бо проблеми і більші і 
ширші, і глибші, а ситуація, яку сьогодні пережи-
ває країна лише загострила їх небезпечність.

В країні надзвичайно складна соціаль-
но-політична ситуація. Коментувати не буду, 
всі все знають і розуміють.

Заморожені більшість державних со-
ціальних програм. 

Ми бачимо, як зростає курс долара. 
Як наслідок, зростання цін на будівельні 

матеріали. 
 Постачальники вимагають передоплату 

замість оплати «по факту» надходження то-
вару. Дуже складно проводити тендери, ча-
сто-густо продавці не можуть скласти ціну, 
закладають інфляційні очікування в вартість 
продукції…

Інвестори, в своїй переважній більшості, 
розгублені. Ті, що мають достатні гривневі 
накопичення прагнуть вкладати кошти в за-
вершені будівництвом об’єкти, і вкрай обе-

режно йдуть на укладання угод в будин-
ках, що знаходяться в стадії будівництва.

 Проблеми є і у розкручених і досвід-
чених гравців галузі, а у інших і поготів…

Проводити в такий час системну пере-
будову відносин в будівельній сфері склад-
но, але іншого виходу ні у нас, ні у держа-
ви немає. Є тільки невідкладна потреба …

Завдання Будівельної палати сьогодні 
– власним досвідом її керівників, досвідом 
кожної будівельної організації і в Києві, і в 
регіонах – забезпечити обрання такої стра-
тегії, яка б сприяла розвитку будівництва.

Що в нинішніх умовах потрібно галузі?
Найперше – стабільність,  прозорі,  зро-

зумілі, розумні, довгострокові правила веден-
ня господарської діяльності. Тоді будуть інве-
стиції, запрацює вдосконалений фінансовий 
механізм будівельного комплексу, задіють-
ся нові джерела та форми фінансування. 

Під нові програми, під нові схеми, 
нові цілі ми можемо не тільки просити, 
а навіть вимагати у держави, нову нор-
мативну і законодавчу базу, яка  реаль-
но сприятиме надходженню інвестицій.

 Будівельна палата України, не ви-
магаючи ніяких преференцій для бу-
дівельників,  вважає, що задля 
створення сприятливих економічних, со-
ціальних та інших умов роботи галузі в ціло-
му ми повинні максимально оптимізувати:

1. Законодавчу базу
2. Дозвільну систему та систему ліцензу-

вання
3.Систему технічного регулювання
4. Систему контрольної діяльності 
 Про це вже багато говорять у нашо-

му професійному колі. Насправді є і зру-
шення, але з уже вирішеного щось не 
діє, дещо застаріло і заважає працю-
вати, а дещо взагалі не врегульовано.
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Знаю, що ця робота ко-
пітка, складна, але і надзви-
чайно потрібна, тому тут без 
вашої допомоги нам не обій-
тись. Секретаріат розіслав 
членам Палати листи з про-
ханням надати конкретні про-
фесійні пропозиції по цих 
питаннях. Сподіваємося, що 
найближчим часом матимемо 
від вас цілий ряд напрацю-
вань, які узагальнимо і обго-
воримо, донесемо до органів 
влади. Впевнений, нас бу-
дуть слухати і почують. 

Хочу повернутися до питання створен-
ня наших регіональних представництв. Ми 
вже обговорювали такі можливості і обіця-
ли з боку Будівельної палати і сприяння і 
всебічну підтримку. Але «віз і нині там».

Децентралізація на державному рівні 
- передача значної частини повнова-
жень центральних органів влади на міс-
цевий рівень відкриває нові можливості 
для регіональних будівельних організацій.

В той же час, актуалізуються питан-
ня пов’язані із розробленням місцевих 
правил забудови і всіх питань, пов’яза-
них з їх дотриманням та виконанням.

Питань в регіонах багато, а ми практично 
не маємо, окрім Вінниці, Дніпропетровська і 
Харкова, своїх регіональних представництв.

Регіональні осередки мають згуртувати 
навколо себе всі підприємства галузі, які 
поділяють і підтримують Статут Палати, ста-
ти помічником влади в розробленні правил 
і критеріїв розвитку будівництва в регіонах.

Ще декілька слів щодо питань, пов’язаних з 

пошуком нових джерел фінансування житло-
вого, цивільного та інженерного будівництва.

Ми не можемо розраховувати на сут-
тєву фінансову підтримку від держави, 
тому вважаю, що галузі буде дуже тяжко 
вижити без створення умов для залучення 
на ринок будівництва «портфельних інве-
сторів», для яких вкладання коштів в реалі-
зацію інвестиційних проектів буде одним з 
прибуткових проектів капіталізації грошей.

 Але, для цього необхідна відповід-
на законодавча база, проект якої ми самі 
для себе маємо напрацювати. Для робо-
ти з «портфельними інвесторами ми всі 
разом повинні бути готовими відповідати 
сучасному рівню виконавців будівельних 
робіт. Адже ринок, споживач, потребує від 
будівельної галузі нового за якістю та до-
ступністю товару, на виготовлення яко-
го можуть не погодитися деякі забудов-
ники. Але серед нас  точно не повинно 
бути забудовника, який прийшов набити 
свої кармани, зрубавши останнє дерево 
і знищивши останню природну водойму.
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

27 квітня 2016 року у 
приміщенні Київського На-
ціонального університету 
будівництва та архітектури 
відбулося засідання Прези-
дії Будівельної палати Украї-
ни, в якому взяли участь 
члени Президії – керівники 
провідних будівельних ком-
паній, науково-дослідних і 
проектних організацій, на-
вчальних закладів, пред-
ставники ЗМІ, що висвітлю-
ють будівельну тематику.

Активну участь в об-
говоренні питань порядку 
денного взяли народні де-
путати України, представни-
ки організацій - партнерів.

Центральне місце на за-
сіданні зайняло обговорення 
питання стану справ у будів-
ництві в сучасних умовах та 
ролі організацій-членів Бу-
дівельної палати щодо вирі-
шення нагальних питань.

Президент Будівель-
ної палати України, Герой 
України Петро Степано-
вич Шилюк, який виступив 
з аналізом ситуації заявив, 
що галузь пережила дуже 

складний і не передбачу-
ваний 2015 рік. Зараз дуже 
важливо оцінити його підсум-
ки об’єктивно, не перебіль-
шуючи і не применшуючи 
значення деяких показників.

Зокрема йшлося про зни-
ження в минулому році об-
сягів будівельної продукції в 
цілому і ця тенденція харак-
терна для галузі з 2011 року. 
Краще виглядає сегмент 
житлового будівництва, про-

те деяке зменшення загаль-
них обсягів і тут, при великій 
потребі в квартирах, вимагає 
уваги до вирішення наявних 
проблем від ключових грав-
ців будівельного ринку, дер-
жавних структур і, безумовно, 
Будівельної палати України.

Як відомо, сьогодні ос-
новним джерелом фінансу-
вання житлового будівни-
цтва залишаються кошти 
населення, а потрібні нові, 
альтернативні інвестиційні 
схеми, більш досконалі ме-
ханізми фінансування бу-
дівельного комплексу, дов-
гострокові правила ведення 
господарської діяльності.

«Проводити системну 
перебудову відносин в бу-
дівельній сфері в нинішній 
складній соціально-еко-
номічній ситуації складно, 
але іншого виходу ні у нас, ні у 
держави нема» – заявив Пре-
зидент Будівельної палати.
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У виступі йшлося про те, 
що результати роботи бу-
дівельників з початку року 
вселяють певний оптимізм. 
В I кварталі п.року спостері-
гається зростання обсягів бу-
дівництва і цю позитивну тен-
денцію необхідно розвивати.

Завдання Будівельної па-
лати України сьогодні – вико-
ристовувати досвід керівників 
крупних компаній, кожної бу-
дівельної організації, а він є 
і в Києві і в регіонах, для за-
безпечення такої стратегії ро-
звитку, яка сприяла б сталому 
розвитку будівельної галузі, 
а значить, і економіки краї-
ни в цілому. Під нові завдан-
ня і програми ми можемо не 
тільки просити, а і вимагати у 
держави сучасну нормативну і 
законодавчу базу. Будівництво 
потребує підтримки з боку 
держави, адже галузь розви-
вається в дуже непростий час.

Була відзначена важ-
ливість посилення регіональ-
ного представництва Будівель-
ної палати, підтримки іміджу 
будівельної галузі. Доповідач 
підкреслив необхідність удо-
сконалення напрямків роботи 
комітетів Будівельної пала-
ти, зокрема, посилення інве-

стиційної складової роботи. 
Йшлося і про необхідність пе-
ребудови роботи виконавчого 
органу, виходячи з завдань, 
що стоять перед Палатою. 

П.С. Шилюк у своїй доповіді 
наголосив на важливості спі-
впраці Будівельної Палати та 
профільного Комітету Вер-
ховної Ради України з питань 
будівництва, містобудування і 
житлово-комунального госпо-
дарства, висловив подяку та 
бажання посилити співпрацю з 
метою вдосконалення законо-
давства у сфері будівництва.

Учасниками засідання із 
зацікавленістю був сприйня-
тий виступ члена Президії 
Палати, Першого заступни-
ка голови Комітету Верховної 
Ради України з питань будів-
ництва, містобудування і жит-
лово-комунального госпо-
дарства Д.Й. Андрієвського, 
який відзначив важливу роль 
представників Будівельної 
палати в законотворчій ро-
боті Комітету. «Вони завжди 
дають надзвичайно важливі 
поради і рекомендації, які по-
тім стають справжніми зако-
нами, що регламентують бу-
дівельну галузь. На сьогодні 
в Парламенті зареєстрована 
низька проектів законів, що 
спрямовані на покращення 
роботи будівельників. Зокре-
ма, це питання доступного 
житла, питання пайової участі, 
яка досі не врегульована і 
яку ми вбачаємо як додатко-
ве фіскальне навантаження. 
Працюємо над проектом За-
кону про орендне житло. Ре-
алізація положень цих важли-
вих законодавчих актів дасть 
серйозний поштовх розвитку 
галузі та стане локомотивом 
для розвитку економіки країни.
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

На сьогодні певний оп-
тимізм додає незначне 
економічне зростання, яке 
було зафіксоване у березні 
цього року. Також сподіває-
мося на плідну співпрацю із 
новим Кабінетом Міністрів» 
- зазначив Перший заступ-
ник профільного комітету. 

Відповідаючи на пропо-
зиції учасників засідання 
щодо посилення ролі Мін-
регіонбуду в стабілізації 
діяльності будівельників 
України, Д.Й.Андрієвсь-
кий заявив, що Комітет 
розуміє проблему і пра-
цює в цьому напрямку. 

Свого колегу підтри-
мав голова підкомітету 
з питань будівництва та 
архітектури цього Коміте-
ту О.О. Марченко, за сло-
вами якого підтримка Бу-
дівельної палати сьогодні 
є надзвичайно актуальною. 

Народний депутат зупи-
нився на ряді проблем, що, 
на його думку, заважають 
галузі. Насамперед, це про-
блема заробітної плати, яка 
не може бути різною для 
Києва і регіонів України. Це 
зарегульованість дозвіль-
них, ліцензійних процесів, 

а також - спільні монополії.
Комітет разом з Мінфі-

ном зробив розрахунки: з 
1 млрд. грн бюджетних ко-
штів вкладених у будівель-
ну галузь впродовж двох 
років державі повертаються 
понад 900 млн. гривен, і ми 
повинні доводити це Уряду. 
«Дайте будівельникам мож-
ливість будувати і вони по-
вернуть всі гроші державі» 
- зазначив О.О.Марченко.

Питання інвестицій зву-
чали і у виступі Почесно-
го президента будівельної 
компанії «Ліко-Холдінг», 
Першого віце-президен-

та Конфедерації будівель-
ників України І.В.Лисова. 
На його думку треба буду-
вати орендне житло, влас-
ником якого буде держава. 
У світі це поширена практи-
ка. Нами розроблено про-
ект відповідної програми, 
реалізація якої сприятиме 
створенню близько 200 тис. 
робочих місць. Бажано до-
лучення до цієї справи Бу-
дівельної палати України.

Як голова наглядової 
ради КНУБА, І.В.Лисов 
поінформував про рішен-
ня створити фонд розвит-
ку, кошти якого йшли б на 
зміцнення матеріальної 
бази університету. На його 
думку, асоційованими чле-
нами і партнерами тако-
го фонду також могли б 
виступити всі професійні 
об’єднання будівельників 
України. Програму такого 
фонду ми хотіли б пред-
ставити на Ваш розгляд. 

З пропозиціями і комен-
тарями, спрямованими на 
удосконалення роботи га-
лузі виступили члени Пре-
зидії Палати І.М.Салій, 
А.М.Кармінський, М.Ю.І-
щенко, Д.Й.Гуленко та 
інші учасники засідання.
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Відповідно до порядку ден-
ного засідання член Президії, 
голова Комітету Будівельної 
палати з питань професійної 
підготовки кадрів для будівель-
ної галузі, ректор КНУБА П.М. 
Куліков доповів про основ-
ні напрямки роботи Комітету 
щодо покращення підготовки 
кадрів та проблемні питання, 
що заважають цьому процесу. 
Зокрема, за його словами, на 
сьогодні підготовка кадрів для 
галузі, насамперед нижньої 
ланки, практично зруйнова-
на. Відсутній зв’язок і взаємна 
зацікавленість між будівель-
никами та навчальними за-
кладами, кошти на оновлення 
матеріально-технічної бази 
не виділяються. Необхідно 
привернути увагу централь-
них і місцевих органів з метою 
вирішення цих питань. Зараз 
КНУБА разом з Академією бу-
дівництва готує відповідні про-
позиції щодо розвитку системи 
підготовки кадрів всіх рівнів. 
Вони будуть направлені до 
Палати та інших зацікавлених 
структур.

Університет намагається 
підтримувати систему підго-
товки своїх студентів на сучас-
ному рівні: використовується 
досвід аналогічних зарубіжних 
закладів, переглядаються на-
вчальні програми, вишукують-
ся кошти на переобладнання 
матеріально-технічної бази. 
Виходячи з вимог часу, більше 
уваги приділяється виробни-
чий практиці.

Перший віце-президент 
Будівельної палати України 
С.Т. Сташевський проінфор-
мував про підсумки Міжна-
родної будівельної виставки 
«InterBuildExpo 2016» та про-
веденого в її рамках круглого 
столу «Стимулювання інве-
стицій в будівельну галузь та 
основні принципи роботи на 
ринку житлового будівництва 
в період економічної неста-

більності». У виставці взяли 
участь понад 500 українських 
компаній, достойні експозиції 
тут представили члени Пала-
ти: ПАТ «ДБК Житлобуд», ПАТ 
«Комбінат Будіндустрії», ПАТ 
«Домобудівний комбінат №4», 
ПАТ інститут ГІПРОцивіль-
промбуд, ряд інших. Виставку 
відвідало понад 25000 людей, 
що на чверть більше, ніж у ана-
логічному заході 2015 року. 

Під час зустрічей П.С.Ши-
люка і Першого віце-прези-
дента з керівництвом Київської 
міжнародної контрактової яр-
марки, за підсумками виставки, 
була досягнута домовленість 
щодо об’єднання зусиль у про-
ведені подібних виставкових 
заходів і в подальшому з метою 
створення умов для розвитку 
будівельної галузі України.

За інформацією С.Т. Ста-
шевського, зараз Секретаріат 
разом з колегами з Міжнарод-
ної контрактової ярмарки вже 
приступив до підготовки осін-
ньої виставки - Міжнародний 
Експофорум БУДІВНИЦТВО, 
АРХІТЕКТУРА, НЕРУХОМІСТЬ 
2016, яка відбудеться в Києві 
8-10 жовтня 2016 року. В рам-
ках виставки також пропо-
нується провести круглий стіл, 
тематика якого визначається. 

Перший віце-президент 
також вніс пропозиції щодо 

вдосконалення напрямків і 
ефективності роботи Комітетів 
Палати. Зокрема, за його про-
позицією, Президія створила 
новий Комітет з питань еко-
номіки та фінансово-інвести-
ційної діяльності в будівельній 
галузі. Керівником цієї структу-
ри призначено члена Будівель-
ної палати, Президента фінан-
сової компанії «Конгрес Реал 
Істейт Фінанс» О.Е. Лиховида.

Учасниками засідання було 
розглянуто та узгоджено під-
готовлену Секретаріатом роз-
горнуту Програму діяльності 
Будівельної палати на 2016 рік.

На засіданні до складу Бу-
дівельної палати були прий-
няті нові члени: Державне 
підприємство «Український 
науково-дослідний і проек-
тно-конструкторський інсти-
тут будівельних матеріалів», 
компанії «АВІАТЕХСЕРВІС», 
«ПБФ ГРУП», «Чжунхей Украї-
на», «Бест Медіа Груп» та на-
уково-технічне проектне під-
приємство «ФОРМА».

Члени Президії також обго-
ворили питання удосконален-
ня роботи Секретаріату і узго-
дили кандидатуру Виконавчого 
директора Палати А.А. Дроня 
на посаду віце-президента.

Вів засідання Президент Бу-
дівельної палати П.С. Шилюк.

Джерело: Будпалата
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На виконання повнова-
жень, наданих законами 
України «Про ліцензування 
видів господарської діяль-
ності» та «Про регулювання 
містобудівної діяльності», 30 
березня 2016 року Кабінет 
Міністрів України прийняв 
постанову за № 256 «Деякі 
питання ліцензування будів-
ництва об’єктів IV і V кате-
горій складності», якою за-
тверджено:

- ліцензійні умови провад-
ження господарської діяль-
ності з будівництва об’єктів 

IV і V категорій складності;
- перелік видів робіт із 

провадження господарсь-
кої діяльності з будівни-
цтва об’єктів IV і V категорій 
складності. 

У нормативно-правовому 
акті відсутній спеціальний 
строк набрання чинності, 
з огляду на що постанова 
Уряду, згідно з Регламентом 
Кабінету Міністрів України, 
затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів Украї-
ни від 18 липня 2007 року 
№950, вступить в дію з дня 

її офіційного опублікування. 
Нині Ліцензійні умови 

провадження господарсь-
кої діяльності у будівництві, 
пов’язаної із створенням 
об’єктів архітектури, за-
тверджені наказом Міністер-
ства регіонального розвитку 
та будівництва України від 
27.01.2009 № 47, що був 
прийнятий у відповідності до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.12.2007 
№1396 «Про ліцензування 
певних видів господарської 
діяльності у будівництві».

Джерело: Урядовий портал

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПРИЙНЯВ ПОСТАНОВУ
ЗА № 256 «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ IV І V КАТЕГОРІЙ СКЛАДНОСТІ»

В 11 ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНІ ІНВЕСТПРОЕКТИ
В 11 областях затверджені 

інвестпроекти, які фінансу-
ватимуться за кошти Дер-
жавного фонду регіональ-
ного розвитку у 2016 році

Об’єднані територіальні 
громади повинні активні-
ше пропонувати на розгляд 
облдержадміністраціям та 
подавати на затвердження 
Міжвідомчій комісії при Мін-
регіоні проекти та програми, 
які можуть фінансуватися 
за кошти Державного фон-
ду регіонального розвитку.

Про це сказав Віце-
прем’єр-міністр України 
— Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального го-
сподарства України Ген-
надій Зубко під час засідання 
Уряду 11 травня, презен-
туючи перелік регіональ-
них інвестиційних проектів.

«Стан підготовки та-
ких проектів дуже повіль-
ний. Облдержадміністра-
ції повинні прискорити 
процес розгляду наданих 
об’єднаними тергромада-
ми проектів, і розглядати 
їх також і з точки зору лю-
дей, які ними користувати-
муться», — зазначив він.

За словами урядовця, на 
сьогоднішнє засідання Уря-
ду Міжвідомчою комісією 
було рекомендовано до 
затвердження 219 проек-
тів, наданих 11 регіонами: 
Вінницькою, Волинською, 
Дніпропетровською, За-
карпатською, Київською, 
Полтавською, Рівненсь-
кою, Тернопільською, Хар-
ківською, Хмельницькою 
областями та м. Києвом.

«Комісія рекомендува-
ла до затвердження КМУ 

проекти із обсягом фінан-
сування 1 009 598,420 тис. 
гривень. Серед них зокрема 
955,639 тис. гривень на пога-
шення кредиторської забор-
гованості, що утворилась за 
рахунок Фонду 2015 року. 
Нерозподілений залишок 
коштів ДФРР складає 1 990 
401,580 тис. грн», — розповів 
В і ц е - п р е м ’ є р - м і н і с т р .

Нагадаємо, в 2016 році 
у Державному фонді ре-
гіонального розвитку пе-
редбачено 3 млрд. грн. на 
реалізацію інвестиційних 
проектів та програм ре-
гіонального розвитку. Для 
оцінки відповідності інве-
стиційних програм і проек-
тів вимогам законодавства 
Мінрегіон створив відповід-
ну Міжвідомчу комісію.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра
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УРЯД ВНІС НА РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЇ РАДИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧИХ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ

Новий склад Кабінету 
Міністрів України підтримав 
Законопроект «Про внесен-
ня змін до статті 4 Закону 
України “Про запобігання 
впливу світової фінансової 
кризи на розвиток будівель-
ної галузі та житлового будів-
ництва» та вніс його на роз-
гляд Верховної Ради України.

Внесений на розгляд 
парламенту Законопроект 
у разі прийняття дозволить 
зробити реалізацію держав-

них житлових програм більш 
ефективною та надасть до-
даткові преференції учас-
никам антитерористичної 
операції при придбанні до-
ступного житла. Зокрема, За-
конопроектом пропонуєть-
ся визначити, що в рамках 
програми доступного житла, 
крім загального розміру дер-
жавної підтримки - 30% від 
вартості житла, яка прид-
бається, повинна бути також 
можливість змінити розмір 

державної підтрим-
ки в залежності від 
категорії громадян, 
які мають право на 
отримання такої 
підтримки. Завдяки 
цьому розмір дер-
жавної підтримки 
учасникам АТО при 
придбанні доступ-
ного житла буде 
збільшено до 50% 
від вартості житла.

Крім того, діючим 
Законом передбаче-
на також державна 
підтримка у забезпе-

ченні населення доступним 
житлом, що полягає у на-
данні пільгового іпотечного 
житлового кредиту. Запро-
понованим проектом Зако-
ну передбачається встанов-
лення реальних відсоткових 
ставок за користування 
пільговими відсотковими 
кредитами на придбання 
житла, що надаються вико-
навцем державної цільової 
програми будівництва (прид-
бання) доступного житла.

Як зазначив перший за-
ступник голови правління 
Державного фонду сприяння 
молодіжному житловому бу-
дівництву Сергій Комнатний, 
вказаний законопроект, що 
розроблявся Міністерством 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ за участі 
Фонду «Держмолодьжитло», 
був позитивно сприйнятий та 
підтриманий громадськістю.

«Багато громадських ор-
ганізацій виступили на під-
тримку Законопроекту «Про 
внесення змін до статті 4 
Закону України “Про запобі-
гання впливу світової фінан-
сової кризи на розвиток бу-
дівельної галузі та житлового 
будівництва». Гадаю, саме 
завдяки активній позиції 
громадськості Уряд звернув 
увагу на цей законопроект і 
спрямував його на розгляд 
парламенту. Тож тепер є всі 
підстави сподіватись на те, 
що він буде невдовзі прийня-
тий та почне працювати на 
благо громадян України», - 
зазначив Сергій Комнатний.

Джерело: Держмолодьжитло
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МІНРЕГІОН ПРАЦЮЄ НАД ПОКРАЩЕННЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ «ВЛАСНИЙ ДІМ»

Співпраця у покращен-
ні житлово-побутових умов 
сільського населення через 
надання кредитів за програ-
мою «Власний дім», надасть 
можливість сільським жите-
лям отримати пільгові кре-
дити на будівництво житла 
та його благоустрій під 3% 
річних, а також багатодіт-
ним сім’ям безвідсотково.

Про це повідомила ди-
ректор Департаменту дер-
жавних програм та розвит-
ку житлового будівництва 
Мінрегіону Наталія Коз-

ловська у ході розшире-
ного виїзного засідання з 
питань впровадження регіо-
нальних програм підтрим-
ки індивідуального житло-
вого будівництва на селі 
«Власний дім» у Запоріжжі.

Вона відмітила, що спіль-
на праця стане надійною опо-
рою для тисяч сімей у вирі-
шенні їх житлових питань.

«Обмін інформацією 
та досвідом матиме пози-
тивний результат та дасть 
імпульс для подальшої 
активізації діяльності фон-

дів в областях з виконан-
ня цих програм», - заува-
жила Наталія Козловська.

На засіданні також обго-
ворили питання виконання 
регіональних програм з під-
тримки індивідуального жит-
лового будівництва на селі 
«Власний дім» в Запорізькій, 
Дніпропетровській, Донець-
кій, Луганській та Харківсь-
кій областях, а також без-
посередньо роботу фондів.

Довідково:
У засіданні прийняли 

участь керівники облдер-
жадміністрацій та облас-
них рад  Дніпропетровсь-
кої, Донецької, Запорізької, 
Луганської та Харківської 
областей, керівники рай-
держадміністрацій та рай-
онних рад, представники 
обласних фондів підтрим-
ки індивідуального житло-
вого будівництва на селі 
цих областей, представни-
ки Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад, 
а також Українського об’єд-
нання «Укрсількомунгосп».

Джерело: Мінрегіон
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 11 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

На засіданні Комітету 11 
травня 2016 року розглянуто 
альтернативні законопроек-
ти: про відшкодування збитків 
за зруйноване (знищене) або 
пошкоджене приватне жит-
ло особам, приватне житло 
або приватні домогосподар-
ства яких було пошкоджені 
(зруйновані) під час прове-
дення антитерористичної 
операції (реєстр. № 4301 від 
24.03.2016 року, внесений на-
родними депутатами України 
Надавою О.А., Герасимовим 
А.В. та ін.) та про відшкоду-
вання збитків, завданих житлу 
населення внаслідок прове-
дення антитерористичної опе-
рації (реєстр. № 4301-1 від 
11.04.2016 року, внесений на-
родними депутатами Королев-
ською Н.Ю. та Солодом Ю.В.).

Завданням законопроектів 
є створення законодавчого 
механізму для відшкодування 
збитків, завданих житлу насе-
лення внаслідок проведення 
антитерористичної операції.

За результатами обго-
ворення, Комітетом прий-
нято рішення рекомендува-

ти Верховній Раді України 
за результатами розгляду 
у першому читанні прийня-
ти за основу законопроект 
реєстр. № 4301 та при доо-
працюванні його до розгляду 
у другому читанні врахувати 
основні положення  законо-
проекту реєстр. № 4301-1.

Також розглянуто проект 
Закону про внесення змін до 
Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяль-
ності» що унеможливлює 
будівництво без проекту 
будівництва на основі бу-
дівельного паспорту госпо-
дарських будівель, споруд 
і гаражів (реєстр. № 2416а 
від 20.07.2015 року, внесе-
ний народним депутатом 
України Люшняком М.В.).

Законопроектом пропо-
нується уточнити земельні 
ділянки, забудова яких може 
здійснюватися на підставі 
будівельного паспорта, зо-
крема до існуючого переліку 
із присадибних, дачних та 
садових земельних ділянок 
передбачається включити 
земельні ділянки, призна-

чені для будівництва та об-
слуговування жилого будин-
ку, господарських будівель 
і гаражного будівництва.

Прийняття законопроекту 
створить сприятливі умови 
для населення при вирішен-
ні питань, пов’язаних з бу-
дівництвом гаражів і госпо-
дарських будівель шляхом 
скорочення термінів, обсягів 
та вартості виготовлення не-
обхідної документації та отри-
мання погоджень і дозволів.

За результатами розгля-
ду Комітет прийняв рішен-
ня внести його на розгляд 
Верховної Ради України та 
рекомендувати прийняти у 
першому читанні за основу.

Крім того, заслухано інфор-
мацію від Кабінету Міністрів 
України про заходи, що вжива-
ються Урядом для погашення 
заборгованості в повному об-
сязі різниці в тарифах на ко-
мунальні послуги, яка виник-
ла у зв’язку з невідповідністю 
фактичної їх вартості тари-
фам, що затверджувалися та/
або погоджувалися органами 
державної влади чи органом 
місцевого самоврядування.

Заступником Голови Комі-
тету Сабашуком П.П. поін-
формовано про проведення 
16 травня 2016 року розши-
реної наради на тему: «Ро-
звиток ринку будівельних 
матеріалів у контексті діяль-
ності індустріальних парків».

Інші, не розглянуті пи-
тання порядку денно-
го перенесено на наступ-
не засідання Комітету.
Джерело: Комітет Верховної 
Ради України з питань будівни-
цтва, містобудування і житло-
во-комунального господарства
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ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР БПУ

Інженерний центр, в 
складі Будівельної палати 
України, створений для вирі-
шення завдань управління і 
контролю будівництва пла-
нованих і споруджуваних 
об’єктів, представляючи і 
виконуючи основні завдан-
ня служби Замовника.

У своїй діяльності Ін-
женерний центр керуєть-
ся основними законами 
України:

- «Про основи містобу-
дування»,

- «Про регулюван-
ня містобудівної ДІЯЛЬ-
НОСТІ»,

- «Про відповідальність 
за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності» 
і іншими нормативно-пра-
вовими актами, що гаран-
тує забезпечення і суворе 
дотримання законності в 
будівництві і тим самим 
забезпечує надійність, 

довговічність, енергоефек-
тивність будівель і захист 
навколишнього середови-
ща.

Основні завдання «Ін-
женерного Центру БПУ»: 
Технічний нагляд за бу-
дівництвом об’єктів 
архітектури, що має на 
увазі контроль за до-
триманням проектних 
рішень та вимог дер-
жавних стандартів, бу-
дівельних норм і пра-
вил, а також контроль 
за якістю виконуваних 
робіт та їх обсягів під 
час будівництва, а саме:

- фінансово-технічний 
аудит будівельних об’єк-
тів, включаючи експертизу 
будівельних об’єктів; 

- фінансово-технічний 
аудит проектів, що пода-
ються Будівельній палаті 
України, для їх подальшого 
впровадження в практику 

будівництва; 
- Управління будівни-

цтвом - від формування 
концепції будівництва до 
його введення в експлуа-
тацію, в тому числі надан-
ня інжинірингових послуг з 
будівництва (інженерного і 
технічного характеру).

Штат «Інженерного цен-
тру» укомплектований сер-
тифікованими фахівцями з 
великим досвідом в будів-
ництві У тому числі - експер-
ти, проектувальники, фахів-
ці з технічного нагляду.

У разі необхідності, для 
консультацій і висновків 
спеціального характеру, 
можуть залучатися висо-
кокваліфіковані фахівці і 
спеціалізовані організації.

Створення Інженерного 
центру при БПУ направ-
лено на підвищення якості 
всього циклу будівництва 
від проектування будівель 
і споруд до їх введення в 
експлуатацію.
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