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Шановні колеги!
Я маю честь сьогодні від 

імені Будівельної палати 
України, яка об`єднує біля 
200 підприємств і організа-
цій, сердечно привітати Вас і 
у Вашій особі всю багатоти-
сячну армію підприємців на-
шої держави з професійним 
святом!

Нещодавно ми відзначили 
річницю Незалежності нашої 
Держави і символічно, що 
рівно за тиждень відзначаємо 
День підприємця.

Адже саме підприємці - 
люди, які виробляють про-
дукцію, є основою економіки 
України, благополуччя наших 
людей.

Серед мільйонів підприєм-

ців нашої країни є багато і 
моїх колег - будівельників.  
Це, як правило, енергійні, іні-
ціативні люди, які  здатні ве-
сти і розвивати свою власну 
справу і таким чином сприяти 
розвитку економічного по-
тенціалу нашої  країни.

Ми разом  створюємо ос-
новні фонди в промисловості, 
будуємо житло, соціальну та 
інженерну інфраструктуру.

Сьогодні можемо говорити 
про те, що будівельна сфера 
виконує  своє головне завдан-
ня - в нинішніх умовах вона 
вистояла і після кількарічно-
го спаду демонструє позитив-
ні тенденції свого розвитку. 

За сім місяців цього року 
підприємства України вико-
нали будівельні роботи на 
суму 44,2 млрд.грн проти 30,8 
млрд.грн. в минулому році. 
Індекс будівельної продукції 
за цей час порівняно з ана-
логічним періодом 2016 року 
зріс на  24,2%. І така тенден-
ція зберігається вже другий 
рік. 

Практично всі регіони 
України нарощують обсяги 
будівельних робіт. В Києві 
маємо зростання на 25,7%.

Важливо, що збільшують-
ся обсяги споруджуваного 
житла, промислових і інфра-
структурних об’єктів. Насе-
лені пункти України стають 
більш красивими і зручними 
для проживання. Все це – ре-
зультат щоденної наполегли-
вої роботи працівників га-
лузі.

Важливо, що ми співпра-
цюємо разом, як на рівні під-
приємств і організацій, так і 
на рівні наших громадських 
об`єднань. 

Я хочу висловити задово-
лення нашою співпрацею з 
Українським  союзом промис-
ловців і підприємців, Радою 
підприємців при Кабінеті 
Міністрів України, Спілкою 
малих, середніх і приватизо-
ваних підприємств України, 
іншими структурами.

Я хочу ще раз привітати 
всіх Вас, дорогі колеги, із 
святом, побажати здоров`я і 
натхнення на добрі справи.

Хай швидше  наступить 
мир на нашій благословенній 
землі, хай буде щастя і бла-
гополуччя в домівках наших 
співвітчизників!  

Зі святом Вас!

СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

ТЕЗИ ДО ВІТАЛЬНОГО СЛОВА З НАГОДИ ДНЯ ПІДПРИЄМЦЯ
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ 
П.С.ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ ПРАВЛІННЯ УСПП ТА 

УРОЧИСТОМУ ЗІБРАННІ З НАГОДИ ДНЯ ПІДПРИЄМЦЯ

Президент Будівельної палати 
України,  Герой України, член 
Антикризової ради громадсь-
ких організацій П.С.Шилюк 
взяв участь у засіданні Прав-
ління Українського союзу 
промисловців і підприємців 
та  урочистому зібранні з на-
годи Дня підприємця, що від-
булося 1 вересня 2017 року в 
Києві.

На заході були присутні 
провідні підприємці та лідери гро-
мадських об`єднань з усіх регіонів 
України, представники централь-
них та місцевих органів держав-
ної влади, дипломатичного кор-
пусу, національних і міжнародних 
організацій – партнерів УСПП.

З вітальним словом висту-
пив Петро Шилюк, який сер-
дечно привітав  учасників 
зібрання, всю багатотисячну 
армію підприємців нашої дер-

жави з  професійним святом.
За вагомий особистий внесок 

у розвиток будівельної галузі та 
з нагоди Дня підприємця  Прези-
дент УСПП А.К.Кінах нагородив 
П.С.Шилюка цінним подарунком.

У заході також брав участь 
член Правління УСПП, Пер-
ший віце-президент БПУ 
С.Т.Сташевський.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ, 

ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР КНУБА П.С.ШИЛЮК  ПРИВІТАВ 
ПЕРШОКУРСНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

 31 серпня 2017 року у 
Київському національному 
університеті будівництва і 
архітектури відбулося уро-
чисте зібрання з нагоди Дня 
першокурсника.

Студентів вітали ректор 
КНУБА П.М.Куліков, почесні 
гості, а також студенти стар-
ших курсів.

Президент Будівельної па-
лати України, Герой України, 
Почесний доктор КНУБА П.С.
Шилюк, який брав участь в 
урочистостях, виступив перед 
учасниками заходу з віталь-
ним словом.   Він відзначив 
сучасний рівень навчальної 

бази, високу професійну май-
стерність викладачів універ-
ситету і закликав новоспече-
них студентів до навчання.

«Вчіться, не гайте часу. По-
переду багато роботи. Сьогодні 
Світ розвивається,  ми ще по ба-
гатьох параметрах відстаємо.

В цьому університеті для 
вас створена потужна наукова 
база. Тож скористайтесь цим. 
Хай вам щастить!» – поба-
жав майбутнім фахівцям-бу-
дівельникам Петро Шилюк.

Серед почесних гостей 
заходу були присутні Герой 
України О.О.Омельченко, 
Голова Солом’янської рай-

онної державної адміністра-
ції М.Ю.Шкуро, Перший 
Віце-президент Будівельної 
палати України С.Т.Сташев-
ський, Генеральний директор 
«ХК Енергомонтажвентиля-
ція» М.Ю.Іщенко, Голова на-
глядової Ради КНУБА Пре-
зидент будівельної компанії 
«Ліко-Холдінг» І.В.Лисов, 
Голова ради директорів ком-
панії «Укрбуд» Ю.К.Пелих, 
Президент академії будівни-
цтва І.І.Назаренко, Віце-пре-
зидент Конфедерації будівель-
ників України В.А.Беркута.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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14 вересня 2017 року у 
приміщенні Федерації ро-
ботодавців України відбу-
лася презентація проекту 
національного звіту ком-
плексного дослідження на 
тему «Створення сприят-
ливого середовища для 
сталого підприємництва».

Відкрив Презентацію 
Генеральний директор Фе-
дерації роботодавців Украї-
ни Р.В.Іллічов.

З інформацією про цілі 
та завдання проекту тех-

нічного співробітництва 
«Створення сприятливого 
середовища для сталих під-
приємств», що базується 
на однойменній методоло-
гії Міжнародної організації 
праці, виступив старший 
спеціаліст з питань діяль-
ності роботодавців МОП 
Драган Радіч.

Фахівці Українського 
центру соціальних реформ 
при Інституті демографії та 
соціальних досліджень ім. 
М.В.Птухи  презентували  

учасникам заходу проект 
національного звіту та ос-
новні висновки.

В обговоренні взяли 
участь представники дер-
жавних органів влади, ро-
ботодавців, профспілок, 
громадських організацій, 
інші.

Від Будівельної палати 
України у заході взяв участь 
співробітник Секретаріату 
БПУ М.І.Бойко.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗВІТУ 
ЩОДО КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕМУ «СТВОРЕННЯ 
СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»
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НОВИНИ ЧЛЕНІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ: 
ДЛЯ КОНЦЕРНУ «ПОДІЛЛЯ» ВЕРЕСЕНЬ ЩЕДРИЙ НА ЗДОБУТКИ

На початку вересня було 
офіційно відкрито дитя-
чий садок «Пазлик» в рай-
оні «АКАДЕМІЧНИЙ». 
Як відомо, дитячий садок 
планувався ще з початку 
забудови мікрорайону. Всі 
роботи виконані за раху-
нок Концерну «ПОДІЛЛЯ».

На відкриття дитячої уста-
нови завітали голова обласної 
державної адміністрації Ва-
лерій Коровій, міський голова 

Сергій Моргунов, директор де-
партаменту освіти міської ради 
Оксана Яценко, батьки та діти.

Генеральний директор Кон-
церну «ПОДІЛЛЯ» Тимофій 
Гіренко передав символіч-
ний ключ  від дитячого сад-
ка «Пазлик» міському голові.  

А в кількох кроках від до-
шкільної дитячої установи 
готується до здачі в експлуа-
тацію ще один об’єкт – житло-
вий будинок. Наразі в будинку 

№6 ІІ кварталу району «АКА-
ДЕМІЧНИЙ» завершуються 
роботи  з  благоустрою території.

Це перший будинок в 
«АКАДЕМІЧНОМУ» на 7 по-
верхів.  Плануванням об’єкту 
передбачено 152 квартири та 
вбудований офісно-сервіс-
ний центр. Знаходиться но-
вобудова за адресою Вінни-
ця, вулиця Тимофіївська, 4.

Джерело: 
Концерн «ПОДІЛЛЯ»
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ, МІНІСТР РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА Г.Г. ЗУБКО ПРЕЗЕНТУВАВ КОНЦЕПЦІЮ 
РЕФОРМУВАННЯ МІНРЕГІОНУ

Презентував команді 
Мінрегіону бачення ре-
формування міністерства. 
Наша головна мета – поси-
лити ефективність роботи 
відомства та забезпечи-
ти лідерство у впровад-
женні ключових реформ. 
Про це повідомив на 
своїй сторінці у FB Віце-
прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвит-
ку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко.

«Відповідно до нашої 
місії ми зосередимось суто 
на: розробці та впровад-

женні наших ключових ре-
форм, виявленні реальних 
проблем у сферах політики 
та пропозиції Уряду обґрун-
тованих варіантів їх вирі-
шення; здійсненні серед-
ньострокового бюджетного 
планування та координації 
ресурсів в наших сферах; 
здійсненні нормативно-пра-
вового регулювання сфер 
політики; моніторингу та 
оцінці ефективності реалі-
зації впровадження політи-
ки. З цією метою відбу-
деться зміна структури та 
створення нових підрозділів 

– директоратів політики, які 
будуть відповідати за одну 
або кілька сфер», — зазна-
чив Геннадій Зубко.

Для підсилення фахової 
спроможності міністерства 
— залучення та утриман-
ня кращих працівників — 
втричі збільшується рівень 
заробітної плати. Вже на-
ступного тижня будуть 
оголошені конкурси на 70 
посад в нові директорати: 
Директорат регіонально-
го розвитку, Директорат 
проектів регіонального та 
місцевого розвитку, Ди-
ректорат з питань розвитку 
місцевого самоврядуван-
ня, територіальної органі-
зації влади та адміністра-
т и в н о - т е р и т о р і а л ь н о г о 
устрою, Директорат енерго-
ефективності, Директорат 
стратегічного планування 
та європейської інтеграції.

«Очікую і впевнений, 
що переможцями конкур-
сів стануть найбільш фа-
хові та мотивовані канди-
дати! Мінрегіон — лідер 
у впровадженні реформи 
держслужби! Ми міцна ко-
манда, що змінює країну на 
краще!», — підкреслив Ві-
це-прем’єр.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЛІЗИНГОВОГО ЖИТЛА – 
ПОЗИТИВНИЙ КРОК У ВИРІШЕННІ КВАРТИРНОГО ПИТАННЯ 

ДЛЯ БАГАТЬОХ УКРАЇНЦІВ
Впровадження в Україні 

державних програм із на-
дання житла на умовах 
фінансового лізингу – по-
зитивний крок у вирішен-
ні квартирного питання 
для багатьох українців. 
Про це на своїй сторінці у 
Facebook повідомив заступ-
ник Міністра регіонально-
го розвитку, будівництва 
та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

«Введення державного лі-
зингового житла в Україні – 
колосальні позитивні зміни, 
які зможуть вирішити квар-
тирне питання для багатьох 
українців. Без першого вне-
ску та додаткових переплат, 
за спрощеними процедурами 
та можливістю проживання 
одразу після підписання до-
говору – з такими умовами 
більше українців зможуть 
придбати власне житло. Для 

будівельних компаній це та-
кож  плюс, адже зростатиме 
попит на купівлю квартир. 
Уряд вже схвалив цю мож-
ливість і наразі завдання – 
створити всі необхідні пра-
вові, нормативні, фінансові 
та організаційні умови, щоб 
новий механізм ефективно 
запрацював» — сказав він.

Впровадженням нових 
програм фінансового лізин-
гу в Україні займатиметься 
Державна іпотечна устано-
ва України. 18 серпня 2017 
року Уряд на своєму засідан-
ні прийняв Постанову № 616 
«Про внесення змін до по-
станов Кабінету Міністрів 
України від 8 жовтня 2004 р. 
№ 1330 і від 17 липня 2009 
р. № 768», якою вніс зміни 
до Статуту ДІУ, розширив-
ши предмет її діяльності.

Передбачається, що джере-

лами фінансування ДІУ про-
грами фінансового лізингу 
будуть фінансові ресурси, за-
лучені під державну гарантію, 
передбачену Державним бюд-
жетом України на 2017 рік.

Довідково: Придбання 
житла у лізинг – це альтер-
натива кредитування, яка 
передбачає оренду житла з 
правом його викупу в кінці 
терміну. Головна відмінність 
від кредиту полягає в тому, 
що лізинг має спрощену про-
цедуру оформлення і деякі 
податкові пільги для юри-
дичних осіб. Для отримання 
лізингового фінансування не 
потрібно оформлення заста-
ви, оскільки предмет лізингу 
належить лізинговій компанії, 
а право власності переходить 
до клієнта після повної ви-
плати лізингових платежів.

Джерело: Мінрегіон
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ 
УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

На засіданні Комітету 
6 вересня 2017 року роз-
глянуто проблемні пи-
тання житлового будів-
ництва. 

За результатами обгово-
рення члени Комітету та інші 
учасники засідання погоди-
лись із необхідністю вирішен-
ня проблемних питань жит-
лового будівництва, зокрема:

● здійснення житло-
вого будівництва із залу-
ченням коштів громадян;

● захисту прав постра-
ждалих інвесторів-громадян 
та завершення будівництва 

житла, що спо-
руджується із за-
лученням коштів 
таких громадян;

● забезпе-
чення належно-
го контролю за 
д о т р и м а н н я м 
п е р е д б а ч е -
них законодав-

ством дозвільних про-
цедур у будівництві.

З організаційних питань 
Комітетом внесено корек-
тиви до розкладу засідань 
Комітету, зокрема прийня-
то рішення провести на-
прикінці жовтня 2017 року 
в Донецькій області виїзне 
засідання на тему: «Пробле-
ми надання житлово-кому-
нальних послуг в зоні АТО».

Також, Комітетом прий-
нято рішення пропонува-
ти Верховній Раді Украї-
ни додатково включити 

до порядку денного сьо-
мої сесії законопроекти:

̶  про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
врегулювання заборгова-
ності теплопостачальних та 
теплогенеруючих організа-
цій та підприємств централі-
зованого водопостачання і 
водовідведення за спожиті 
енергоносії (реєстр №7083);

 ̶  про внесення змін до 
деяких законодавчих ак-
тів України у сфері місто-
будування (реєстр. №7085);

 ̶  про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України 
щодо об’єктів незавершеного 
будівництва та майбутніх об’єк-
тів нерухомості (реєстр. №7084).

Від Будівельної палати 
України у засіданні Коміте-
ту взяв участь член Президії 
БПУ, директор компанії «Укр-
сервекс»  А.М.Кармінський.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ 

20 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ
На засіданні Комітету 20 

вересня 2017 року розгля-
нуто проблемні питання 
забезпечення сталого функ-
ціонування підприємств 
житлово-комунальної сфе-
ри для проходження опалю-
вального сезону 2017 – 2018 
років, а також законопро-
екти реєстр. №№7000, 6536, 
6671. 

Водночас, через відсут-
ність авторів перенесено роз-
гляд поданого народними 
депутатами Геращенко І.В., 
Іоновою М.М., Луценко І.С. 
проекту Закону про внесення 
змін до пункту 6-2 Розділ V 
«Прикінцеві положення» За-
кону України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» 
щодо деяких питань споруд-
ження меморіально-музейно-
го комплексу Героїв Небесної 
Сотні (реєстр. №6659). Крім 
того, заплановане до розгляду 
питання про результати кон-
курсу на зайняття вакантної 
посади головного консуль-
танта секретаріату Коміте-
ту не включено до порядку 
денного засідання Комітету.

Детальніше.
За результатами обгово-

рення проблемних питань 
забезпечення сталого функ-
ціонування підприємств жит-
лово-комунальної сфери для 
проходження опалювально-
го сезону 2017 – 2018 років, 
члени Комітету сформува-
ли та погодили направити до 
Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В.Б., Віце-прем’єр-

міністра - Міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та ЖКГ України Зубка Г.Г., 
Мінфіну України, НКРЕКП та 
органів місцевого самовряду-
вання відповідні рекоменда-
ції. Також, учасники засідання 
визнали необхідним приско-
рити розгляд до кінця поточної 
сесії та прийняття Верховною 
Радою України законопроек-
тів, спрямованих на стабільну 
роботу житлово-комунально-
го господарства, а саме: про 
житлово-комунальні послуги 
(реєстр. №1581-д); про вне-
сення змін до деяких законів 
України щодо заборони звер-
нення стягнення та накладен-
ня арешту на кошти суб’єк-
тів господарювання у сферах 
тепло-, водопостачання та во-
довідведення, отриманих від 
міжнародних фінансових ор-
ганізацій на реалізацію інве-
стиційних проектів (заходів) 
в Україні (реєстр. №6578 
від 12.06.2017); про внесен-
ня змін до деяких законів 
України щодо врегулювання 
заборгованості теплопоста-
чальних та теплогенеруючих 
організацій та підприємств 
централізованого водопо-
стачання і водовідведення за 
спожиті енергоносії (реєстр. 
№7083 від 06.09.2017).

За результатами розгля-
ду законопроектів прийнято 
такі рішення:

• направити до Коміте-
ту Верховної Ради України 
з питань бюджету, Мінфіну 
України пропозиції до по-

даного Кабінетом Міністрів 
України проекту Закону про 
Державний бюджет Украї-
ни на 2018 рік (реєстр. 
№7000 від 15.09.2017) щодо 
забезпечення фінансуван-
ня програм у сферах бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства;

• підтримати законодавчу 
ініціативу Кабінету Міністрів 
України та вважати можливим 
прийняття Верховною Радою 
України у першому читанні 
за основу проекту Закону про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
посилення вимог законів 
України, спрямованих на ство-
рення безперешкодного до-
ступу для осіб з інвалідністю 
до будівель і споруд (реєстр. 
№ 6536 від 01.06.2017);

• про необхідність доо-
працювання проекту Закону 
про внесення змін до деяких 
законодавчих актів Украї-
ни щодо сприяння розвитку 
промисловості, інвестицій-
ної діяльності, захисту та 
гарантування прав і закон-
них інтересів суб’єктів під-
приємницької діяльності, 
внесеного народними де-
путатами України Ляшком 
О.В., Галасюком В.В., Ску-
ратовським С.І., Марченком 
О.О. та іншими народними 
депутатами України (реєстр. 
№ 6671 від 06.07.2017).

Джерело: 
Комітет Верховної Ради 

України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-

комунального господарства
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