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СТОРІНКИ
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Петре Степановичу, без 
перебільшення, Ви видатна  
особистість – Герой Украї-
ни, Заслужений будівельник 
України, керманич однієї з 
найуспішніших компаній – 
«ДБК-ЖИТЛОБУД», прези-
дент Будівельної палати 
України. Проте перш ніж 
досягти таких висот, Ви 
пройшли непростий шлях і 
освоїли мало не всі будівельні 
професії. Що б Ви могли по-
радити молоді, яка робить 
лише перші кроки до фахової 
досконалості?

— У будівельній галузі 
України працює багато справ-
ді видатних людей, які заслу-
говують на високі оцінки їхніх 
заслуг. Знаю ще тих фахівців, 
які відзначилися за радянсь-
ких часів, мають  нагороди 
колишньої держави, але і за 

25 років незалежності 
у нас виросла нова ко-
горта кваліфікованих 
майстрів. Водночас 
потрібно   підкреслити, 
що будівництво, особ-
ливо великомасштаб-
не,  – це така сфера 
діяльності, де одна 
людина нічого не оси-
лить, потрібна коман-
да, потрібні професіо-
нали різних напрямів.  

Навіть у ці складні 
часи з’являються пер-
ші ознаки стабілізації. 
З початку року галузь 

демонструє стійке зростан-
ня. Індекс будівельної про-
дукції у січні-травні 2016 року 
порівняно з аналогічними 
періодом минулого року зріс 
на 9,3%, у тому числі індекс 
будівництва будівель на 
9,3%, інженерних споруд – 
9,1%. Зростають і обсяги бу-
дівництва житла. На жаль, у 
мене немає ще немає остан-
ніх даних, але з огляду на дані 
першого кварталу (загальна 
площа прийнятого в експлу-
атацію житла у січні-березні 
цього року збільшилась на 
13,5% порівняно з минулим 
роком), можна сподіватися 
на зміцнення позитивних тен-
денцій. 

Днями Міністерство ре-
гіонального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ підбило під-

сумки традиційного конкурсу 
на кращі будинки і споруди 
за 2015 рік. Визначено пере-
можців у чотирьох номінаціях 
з багатьох регіонів країни і 
мені приємно відзначити вне-
сок у ці досягнення і організа-
цій, які входять до Будівель-
ної палати. 

Щодо порад молоді, то 
наголосив би тут на необхід-
ності  поважати обрану про-
фесію, оволодівати сучасни-
ми методами і прийомами.  
Так, треба визнати, що зараз 
життя примушує нас у першу 
чергу враховувати чинники 
матеріального порядку, шука-
ти можливість заробити, але, 
на мою думку, просто ходити 
на роботу  і думати про зар-
плату – це безперспективно, 
не буде ні грошей великих, 
ні задоволення. А от коли 
людина прагне до самовдо-
сконалення у свій професії, 
здатна переймати кращий 
досвід, тоді на цьому шляху 
можна досягти успіхів. 

Ви постійно наголошує-
те, що одне робоче місце в 
будівельній галузі дає змо-
гу створити ще декілька у 
суміжних. Що робить Пала-
та і Ви особисто як її прези-
дент, щоб в державі нареш-
ті з’явилося розуміння, що 
галузь не лише здатна на-
повнити бюджет країни, а й 
«витягнути» всю економіку? 

ВІДНОВЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ 
ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ, ДОПОМОЖЕ ВИРІШИТИ НИЗКУ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
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— Так, я переконаний: 
якщо в державі розвиваєть-
ся будівництво, значить, у 
неї є майбутнє.  Звичайно, 
зараз багато говорять  про 
ІТ- і нанотехнології, про ви-
робництво літаків чи експорт  
продукції  переробної про-
мисловості, але ж усе це у 
чистому полі не з’явиться, 
для цього має бути створена 
певна інфраструктура.  Від-
повідно, держава повинна 
дбати про промислове і до-
рожнє будівництво, про спо-
рудження соціальних об’єк-
тів, житла передовсім.  Коли 
уся ця система працює зла-
годжено  і ритмічно, то вона 
справді спроможна оздоро-
вити усю економіку. Адже 
будівельна галузь активізує 
банківську діяльність, вироб-
ництво будматеріалів, під-
приємства металургії і хімії, 
машинобудування, вироб-
ництво меблів, сантехніки 
і так далі. До нового житла 
прокладаються нові дороги, 
сюди підтягуються  торгівель-
но-розважальні, навчальні  
заклади, сервіс усіх видів. 

 Ви  подивіться на нові 
масиви,  приміром, на ліво-
бережжі Києва, це ж місто 
у місті, там можна жити, 
працювати, навчатися і їз-
дити на правий берег  сто-
лиці на екскурсію до музеїв. 

Тому Будівельна палата 
України, обговорюючи пи-
тання розвитку галузі на екс-
пертних нарадах, засіданнях 
своїх комітетів, на зустрічах 
з партнерськими організа-
ціями, готує відповідні про-
позиції для органів влади.   
Головне тут - надати ново-
го імпульсу будівельному 
комплексу, зокрема, про-
грамам спорудження жит-
ла.  І у  нас є чітке бачення, 
як цього  можна досягти.  

«Каменем спотикання» 
на шляху реформування га-
лузі залишається недоско-
налість законодавства та 
нормативної бази будівни-
цтва. Які зміни до законів 
вважаєте першочерговими? 

— Цього року в рамках 
Міжнародної будівельної 
виставки «InterBuildExpo – 
2016» ми провели круглий 
стіл на тему «Стимулюван-
ня інвестицій в будівельну 
галузь і основні принципи 
роботи на ринку житлового 
будівництва в період еко-
номічної нестабільності».  В 
ході обговорення експерта-
ми було висловлено нема-
ло слушних пропозицій, які, 
в основному, можна звести 
до наступного:  - зменшен-
ня кількості дозвільних про-
цедур; - пошук бюджетних 
коштів для фінансування га-
лузі та переоснащення під-
приємств;  - створення кре-
дитних ліній для будівництва 
житла, підтримка молодіжно-
го будівництва; - розвиток ма-
лоповерхового будівництва 
з відпрацюванням нових 
технологій у цьому секторі; - 
навчання молодих фахівців; 
- стимулювання підвищення 
енергозбереження в житло-
вих будинках; - вирівнюван-
ня показників житлового за-
безпечення у розрізі регіонів.

Ці та інші пропозиції  ми 
передаємо на розгляд до 
профільних комітетів Вер-
ховної Ради, до Уряду. 

 Зокрема, з Національною 
спілкою архітекторів опра-
цьовані заходи щодо ско-
рочення термінів та стадій 
проходження документів, 
поновлення у законодавстві 
правил забудови, ліквідації 
категорій складності об’єктів 
будівництва тощо. Відповідні 
матеріали направлені мною 

і В.М.Гусаковим до Верхов-
ної Ради. За повідомленням 
голови профільного комі-
тету ці пропозиції врахову-
ються при доопрацюванні 
проекту закону про внесен-
ня змін  до деяких законів 
України щодо удосконален-
ня містобудівної діяльності

Підкреслю, що у галузі в 
цілому та у Будівельній па-
латі зокрема є багато досвід-
чених фахівців, які глибоко 
розуміють нинішню ситуацію, 
і вони пропонують рішення 
- як першочергові, так і на 
більш  віддалену перспек-
тиву. Над цим працюємо по-
стійно, аби лише нас почули.

Нині не лише існує, а й 
постійно зростає відкла-
дений попит на житло, що 
пов’язано, насамперед, з 
відсутністю системної дер-
жавної підтримки соціально 
незахищених верств насе-
лення. Яким Ви бачите вирі-
шення житлової проблеми? 
Як можна по-справжньо-
му здешевити житло?

— Так, до колишніх об-
сягів будівництва житла 
нам ще далеко.  У незалеж-
ній Україні у найкращі роки 
цей показник доходив до 
10-11 млн. кв. м., тоді як у 
80-і роки  минулого століт-
тя було і по 17-18 млн. кв. 
м.   Звичайно, маємо не 
забувати, що в ті часи май-
же 80 відсотків житла бу-
дувалося за рахунок бюд-
жетних коштів, ще 10 – це 
були житлово-будівельні 
кооперативи.  А зараз має-
мо цілком протилежну  си-
туацію з фінансуванням, 
коли будуємо переважно 
за кошти населення, крім 
того, не слід забувати, що 
з 1991 року відбувається 
з різних причин зменшен-
ня кількості населення.
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Але  проблема житла 
справді є, особливо гостро 
вона відчутна для молоді,  
для ряду інших категорій 
населення, зокрема, для 
учасників бойових дій на 
Сході України.

Вважаю, що держава, 
вся управлінська верти-
каль спільно з місцевим 
самоврядуванням, навіть 
за нинішніх складних еко-
номічних та інвестиційних 
умов, не повинні залиша-
тися осторонь цієї про-
блеми. Свого часу, у 2008 
році,  в Україні  розробили 
і прийняли закон «Про за-
побігання впливу світової 
фінансової кризи на розви-
ток будівельної галузі та 
житлового будівництва», 
в якому, зокрема, йшлося 
про надання громадянам   
державної   підтримки   на   
будівництво (придбання)  
доступного  житла шляхом 
сплати державою частини 
його вартості за формулою 
30х70;      отримання грома-
дянами житла в оренду  з  
викупом  за  рахунок влас-
них коштів громадян та ко-
штів державної підтримки 
тощо. 

 Зараз, на жаль, дані 
програми не фінансують-
ся належним чином, від-
так ця соціальна проблема 
відкладається «на потім» і 
відповідно  загострюється. 
Крім того, на часі і будівни-
цтво житла для переміще-
них осіб. 

Будівельна палата 
звернулася до Кабінету 
Міністрів  України  щодо 
відновлення  фінансування 
державних житлових про-
грам.

Ми вважаємо, що ре-
алізація програми будів-
ництва доступного житла 
дозволяє залучити у будів-
ництво більше заощаджень 
громадян. Дивіться, в рам-
ках виконання програми  
протягом 2010-2015 років 
в будівельну галузь було 
залучено 1,706 млрд. грн.: 
кошти державного бюджету 
– 435,21 млн. грн.;  грома-
дянами фактично сплачено 
1,265 млрд. грн. власних 
внесків. Таким чином кож-
на гривня коштів, яку було 
вкладено з державного та 
місцевих бюджетів, дозво-
лила залучити у будівни-
цтво 2,85 грн. власних ко-
штів громадян. 

Відновлення фінансу-
вання державних житлових 
програм, на нашу думку,  
допоможе вирішити низ-
ку соціально-економічних 
проблем та дозволить: гро-
мадянам, які не можуть 
«подужати» ринкові ціни на 
житло – вирішити житлове 
питання; державі – змен-
шити свої житлові зобов’я-
зання та зберегти довіру 
громадян; будівельній га-
лузі – прискорити розвиток 
житлового та житлово-ко-
мунального сектору еко-
номіки, збільшити обсяги 
будівництва в країні в ціло-
му та не допустити змен-
шення робочих місць, а та-
кож забезпечити залучення 
інвестицій у цю сферу. 

У цьому контексті вар-
то згадати про будівництво 
орендного житла. Про його 
існування  відомо давно, з 
часів так званих дохідних 
будинків, воно і дотепер 
досить широко використо-

вується в інших країнах. (За 
статистикою,  ринок дер-
жавного орендного житла у 
світі щороку збільшується і 
складає від 40 до 70%. До 
речі,  і у наших сусідів – 
Польщі, Білорусі уже діють 
свої програми державного 
орендного житла). 

Певні надії покладаємо і 
ми на проект закону «Про 
орендне житло», розробле-
ний Мінрегіоном.

Які плани очолюваної 
Вами корпорації на май-
бутнє? Що плануєте 
розпочинати найближчим 
часом і чи передбачається 
спорудження інфраструк-
турних об’єктів?

— Планів у нас завжди 
багато, аби лише вдало-
ся все виконати. Загалом, 
за нашими розрахунками, 
якщо все буде як задума-
ли, очікуємо на збільшен-
ня обсягів будівництва на 
30-40 відсотків. Причому 
нове  житло корпорація 
«ДБК-ЖИТЛОБУД» споруд-
жує з використанням нових 
високоефективних енер-
гозберігаючих матеріалів 
і технологій. Йдеться, на-
самперед, про квартали 
комплексної забудови  у 
Києві – у Деснянському, 
Голосіївському районах, у 
Вишгороді, де ми активно 
розвиваємо  міську інфра-
структуру, щоб власники 
нового житла мали поряд  
дитячі садки, поліклініки, 
заклади торгівлі, школи, 
паркінги.  Також плануєть-
ся реконструкція ряду на-
ших виробництв, зокрема 
заводу залізобетонних ви-
робів у Києві. 

 Дякуємо за розмову.
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У БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ ВІДБУЛОСЯ 
ОБГОВОРЕННЯ ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БУДІВНИЦТВА ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

18 серпня 2016 року в 
Будівельній палаті Украї-
ни відбулося обговорення 
важливих для організації 
будівництва проблемних пи-
тань кошторисного норму-
вання в сучасних умовах.

З грунтовним аналізом 
ситуації  виступив А.М.Кар-
мінський - член Президії 
БПУ, член Громадської ради 
при Мінрегіоні України, ди-
ректор ТОВ «Укрсервекс».

В предметному, зацікав-
леному обговоренні взя-
ли участь керівники круп-
них проектних організацій, 
відомі науковці та прак-
тики будівельного вироб-
ництва, представники Мін-
регіону, керівники Палати.

Фахівці звернули увагу 
на недоліки чинної системи 
ціноутворення у будівництві, 
розглянули шляхи подолан-

ня проблем в організації 
забезпечення проектуваль-
ників сучасною базою  нор-
мативно-розрахункових 
показників. Предметом де-
тального обговорення були 
зокрема, питання коштори-
сної вартості будівництва, си-
стематизації і упорядкування  

розрахунків вартості на всіх 
етапах будівельної діяльності.

Головний спеціаліст 
Мінрегіону О.П.Сергієн-
ко, яка виступила в ході 
дискусії, висловила готов-
ність взяти до виконання 
конструктивні пропозиції, 
що пролунали тут, а також 
сприяти у вирішенні інших 
проблемних  питань галузі.   

На думку учасників 
зібрання необхідно було 
б відновити практику про-
ведення спільних засідань 
з фахівцями Мінрегіону, в 
ході яких раніше обговорю-
вались проблемні питан-
ня  і приймалися відповід-
ні рішення при розробці   
нормативних документів. 
Важливо, щоб фахівці гро-
мадських організацій взяли 
на себе функції розробки 
нормативних документів. 
Була внесена пропозиція 
щодо створення відповід-
ної структури у складі БПУ.

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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Перший віце-президент 
Палати С.Т.Сташевський 
запропонував оформити 
за підсумками цього обго-
ворення рекомендації  для 
подання їх до відповідних 
державних органів. Він та-
кож підтримав ідею ство-
рення при Будівельній 
палаті комітету, який би 
предметно займався питан-

нями проектної діяльності.
В обговоренні також 

взяли участь генеральний 
директор ТОВ «Укрекс-
пертиза у будівництві» 
Ю . С . А н і с т р а т е н к о , 
д.е.н., проф. В.П. Ніко-
лаєв, директор інститу-
ту «Київдормістпроект» 
В.В.Воробйов, директор 
інституту «Київпроект-5» 

Н.І.Родичкіна, дирек-
тор ПП «Металомонтаж» 
М.А.Величко. заступник 
директора – головний 
інженер ТОВ «МЖК-1» 
В.Е.Хібовський, представ-
ники будівельних та про-
ектних організацій А.Є.
Савалюк, В.В.Мазур, 
Л.Л.Коцупал.

Джерело: Будпалата
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ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ КЕРІВНИКІВ ПАЛАТИ 
З ПРЕЗИДЕНТОМ  ТА ВИКОНАВЧИМ ДИРЕКТОРОМ СПІЛКИ 

НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ОБ`ЄДНАНЬ УКРАЇНИ

30 серпня 2016 року 
в Будівельній палаті 
України відбулася зу-
стріч керівників Палати 
з Президентом  та Ви-
конавчим директором 
Спілки наукових та ін-
женерних об`єднань 
України М.М.Кірюхіним 
та В.В.Бурмою.

Це об`єднання є чле-
ном Європейської Фе-
дерації Національних 
Інженерних Асоціацій – 
однією з найбільш авто-
ритетних професійних 
структур.

Обговорювались пи-
тання взаємодії двох 
організацій – партнерів 
щодо започаткування 
співробітництва з від-
повідними структурами 
європейських країн та 
Європейською Радою 
Інженерних Палат.

Перший віце-пре-
зидент БПУ, керівник 
комітету з питань між-
народного співробітни-
цтва С.Т.Сташевський 

зазначив, що українські 
будівельники зацікав-
лені в просуванні своїх 
послуг на європейсь-
кий ринок так само, як і 
в   залученні іноземних 
інвестицій і будівельних 
технологій в Україну. 
Наявність контактів з 
Будівельними палата-
ми, будівельним співто-
вариством зарубіжних 
країн будуть сприяти 
цьому.

Визначено коло пи-
тань  та заходи, які не-
обхідно здійснити для 
підготовки і поетапного 
входження нашого бу-
дівельного комплексу 
до європейського про-
стору.Йшлося про ство-
рення ініціативної групи, 
яка буде опрацьовувати 
зазначені питання.

В зустрічі взяв участь 
Віце-президент – Вико-
навчий директор БПУ 
А.А.Дронь.

Нагадаємо, що 17 
червня 2016 року від-

булося підписання Уго-
ди про співробітництво  
між Будівельною пала-
тою  України  і  Спілкою 
наукових та інженерних 
об’єднань України.

Документи підписали: 
Президент  Будівельної 
палати, Герой України 
П.С. Шилюк та Прези-
дент Спілки наукових та 
інженерних об’єднань, 
академік   М.М. Кірюхін.

Зі Спілкою наукових 
та інженерних об’єд-
нань  Будівельна па-
лата    планує консолі-
дувати зусилля задля 
підвищення конкуренто-
спроможності українсь-
кого інженера і науков-
ця як  в Україні та і на  
світовому ринку праці. 
Для цього будуть вико-
ристовуватися, зокре-
ма, європейські Про-
грами сертифікації для 
працюючих інженерів, 
які забезпечує Спілка 
наукових та інженерних 
об’єднань.

П.С.Шилюк висловив 
упевненість, що взає-
мовідносини між сто-
ронами угод будуть і 
надалі розвиватися на 
умовах чесного пар-
тнерства, взаємоповаги 
та захисту спільних ін-
тересів.

Джерело: Будпалата 
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ВІТАЄМО 
КОЛЕКТИВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ТДВ «ПМК-76» 

З ЮВІЛЕЄМ!
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Сформувати політику, 
створити прозорі інстру-
менти, залучити інвести-
ції — головне завдання 
держави для розвитку бу-
дівельної галузі. Решта – 
конкурента робота самих 
будівельників на ринку з 
фінансами місцевих гро-
мад, які сьогодні зроста-
ють. Про це заявив Віце-
прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Ген-
надій Зубко, вітаючи бу-
дівельників із професій-
ним святом.

«Вкрай важливо запро-
вадити такий механізм 
роботи на ринку як плат-
форма PROZORRO для 

проведення державних 
тендерів у будівництві, 
забезпечити прозору си-
стему фінансування про-
ектів. Представники га-
лузі мають долучитися до 
впровадження багатьох 
додаткових і необхідних 
інструментів: ухвалення 
законодавчих ініціатив 
щодо регулювання місто-
будівної діяльності, щодо 
планування територій для 
розпорядження земель-
ними ресурсами тощо. В 
умовах децентралізації 
ми віддаємо ресурси на 
місця, місцеві бюджети 
вже мають кошти на ін-
фраструктурні та соціаль-
ні проекти, на житлове 

будівництво. Цей ресурс 
повинен бути ефективно 
використаний і забезпечи-
ти якісну конкуренцію се-
ред будівельних компаній 
за нього. Саме з розвит-
ком регіонів буде відбудо-
вуватись інфраструктура, 
соціальні об’єкти, а згодом 
і житло. Переконаний, що 
будівельні компанії мають 
активніше братись за роз-
будову саме соціальної 
інфраструктури та об’єк-
тів», — сказав Геннадій 
Зубко.

В іце -прем ’єр -м ін і стр 
також подякував за бу-
дівництво фортифіка-
ційних споруд на сході 
країни. «Це превентивна 
міра, яка була здійсне-
на за Указом Президен-
та України і рішенням 
РНБОУ українськими бу-
дівельниками за короткий 
час на великій території. 
Це БЕЗПЕКА 460 кіломе-
трів лінії зіткнення, на 
якій було побудовано три 
лінії захисту й оборони. 
Наші будівельники до-
сить швидко зробили те, 
чого вимагав від них час, 
держава і наша незалеж-
ність», — наголосив він.

Джерело: Мінрегіон

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ МАЮТЬ АКТИВНІШЕ 
ДОЛУЧАТИСЬ ДО РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ
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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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