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СТОРІНКИ
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Шановні колеги!
Дорогі друзі!

Сьогодні, як ви знаєте, 
економіка України посту-
пово оживає: зростає об-
сяг промислового вироб-
ництва, приріст прямих 
іноземних інвестицій у січ-
ні-вересні склав плюс 3,8 
млрд.дол. до  минулого року.

 Зростають і показни-
ки будівельної галузі. Так, 
у січні – листопаді 2016 
р.  підприємствами вико-
нано будівельних робіт на 
суму 59,3 млрд. грн., що на 
14,1% більше порівняно з 
аналогічним періодом мину-
лого року.  Зокрема, обсяги 
робіт з будівництва будівель 
збільшилися на 16,1%.  Бу-
дівництво житла зросло на 
13%, будівництво нежит-
лових будівель - на 19,6%. 

У регіонах лідерами є: 

Житомирська, Київсь-
ка, Вінницька, Харківсь-
ка області - зростання 
від 30 до 48%. Столиця 
м.Київ має +24,8%.

Кілька років підряд 
ми змушені були кон-
статувати падіння об-
сягів будівельних робіт, 
але з початку поточного 
року ситуація докорін-
но змінюється. Зараз 
можемо навіть прогно-
зувати, що наступно-
го року у співставних 
цифрах  досягнемо по-
казників більш благопо-

лучного у всіх відношеннях 
2012 року. Звичайно, ці про-
гнози маємо підкріпити на-
шою наполегливою роботою.

Тепер відносно житла
У січні-вересні 2016 року 

прийнято в експлуатацію 
5,7 млн.кв. метрів загаль-
ної площі житла (в цілому 
за підсумками року можемо 
вийти на 8 млн). Але не заб-
уваймо, що в найкращі роки 
незалежної України ми вже 
мали 10-11 млн.кв.метрів.

 Більше половини споруд-
женого житла - 52,6% - у бага-
токвартирних будинках. І пи-
тома вага їх зростає, тоді як 
ще недавно переважала ін-
дивідуальна забудова. Зараз 
ситуація тут поступово стає 
більш звичною, економічно 
і соціально обґрунтованою. 

В країні зберігається по-

стійний попит на житло. За 
статистикою нині на квар-
тирному обліку перебува-
ють понад 600 тисяч сімей, 
з них – близько 106 тисяч 
проживають у гуртожитках, 
понад 26 тисяч - у кому-
нальних квартирах. І це, як 
правило, соціально незахи-
щені громадяни і пільговики.

Для забезпечення житлом 
тих, хто його гостро потре-
бує,  необхідно споруджува-
ти багатоквартирні будинки, 
порівняно недорогі, але якісні, 
тобто доступне житло. 

Відомо, що в Європейсь-
кому Союзі та США частка 
панельних будинків стано-
вить 20-40 %. Їх популярність 
пояснюється економічністю 
та якістю такого житла. Тож 
і  Україні треба підтримувати 
і розвивати  індустріальний 
метод будівництва, який є 
одним із головних напрямів 
швидкого спорудження су-
часного доступного житла.

Звичайно, не можна  за-
безпечити житлом усіх за 
бюджетні кошти, але має 
діяти державна система під-
тримки соціально вразливих 
верств населення і особли-
во молоді. Відповідно, кон-
че потрібні як загальнодер-
жавні, так і місцеві програми 
будівництва доступного 
житла. На жаль, існуючі про-
грами фактично не мають 
бюджетного забезпечення.

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОБОТИ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
УКРАЇНИ В 2016 РОЦІ  ТА ЗАВДАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ  

(Тези виступу Президента Будівельної палати  України П.С. Шилюка 
на засіданні Президії 27 грудня 2016 р.)
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Вже і Міністерство ро-
зуміє, що потрібно ство-
рювати державний фонд 
орендного житла. В тій же 
Європі половина житла є 
орендованим. І нам це не-
обхідно робити. Тим біль-
ше, що вкладання коштів у 
державну нерухомість буде 
привабливим для інвесторів.

Це ж стосується і вирі-
шення проблеми зноше-
ного та аварійного житла. 
Розраховувати, що держа-
ва профінансує і знесення 
«хрущовок», і підвищення 
рівня тепло- та енергозбе-
реження будівель, звичай-
но, не можна, але держава 
повинна законодавчо визна-
чити, на яких умовах будуть 
вирішуватися ці проблеми.

Я не раз загострював ці 
теми, буду і надалі їх підні-
мати. Але, очевидно, нам 
потрібні тут не просто звер-
нення до влади, а проекти від-
повідних законодавчих актів.

Підготовка робочих кадрів
На одному з засідань Пре-

зидії ми обговорювали питання 
підготовки кадрів для будівни-
цтва. Виступав ректор КНУБА 
Петро Мусійович Куліков. Але 
це більше стосувалось ка-
дрів вищої і середньої ланки. 

Між тим, сьогод-
ні загострюється питан-
ня професійної підготов-
ки молодших спеціалістів, 
кваліфікованих робітників. На 
«вокзал-буді» далеко не поїдеш. 

Обсяги будівництва зроста-
ють. Проте, на це зростання, 
на підвищені вимоги, які перед 
нами ставить час, у нас про-
сто не вистачає професійно 
підготовлених робочих кадрів. 

Наприклад, лише у Кор-
порації, яку я очолюю, бра-
кує близько 200 спеціалістів. 
Така ж ситуація і в інших.

Де будемо брати підготов-

лених робітників? У ПТУ? А 
там що?

Сьогодні вони стали колед-
жами, ліцеями, вищими учили-
щами. Але ж справа не в назві. 
Важливо, кого і як вони готують.

На жаль, останнім ча-
сом держава фактично від-
мовилась від організації цієї 
важливої ланки освіти, міс-
цевим органи влади також 
не до профтехосвіти, від-
повідно не фінансується ро-
звиток матеріально-техніч-
ної бази учбових закладів. 
Про яку кількість і якість 
фахівців можна говорити? 

У бюджеті на наступний рік 
Уряд визначив 19 професій, 
за якими підготовка кадрів 
у професійно-технічних на-
вчальних закладах буде йти 
за кошти державного бюд-
жету. Будівельники серед 
них практично відсутні. Тому 
ми змушені були звернутися 
до Прем`єр-міністра з про-
ханням поправити ситуацію.

Водночас розуміємо, що 
бюджет не може взяти все на 
себе, тому керівники будівель-
них компаній не повинні сто-
яти осторонь цього питання.

В минулі часи, як ви пам’я-
таєте, всі професійно-технічні 
навчальні заклади будівель-
ного профілю були закріплені 
за крупними будівельними 
організаціями. Київміськбуд, 
наприклад, опікувався десят-
ком подібних установ. Від та-
кої співпраці була обопільна 
користь. Мабуть, нам треба 
до цієї практики повернутися.

Знаю, що в Палаті 
предметно взялися за 
цю справу і нам потрібно 
найближчим часом підготу-
вати реалістичні пропозиції.

Питання охорони праці
Професійна підготов-

ка кадрів для галузі на-
пряму пов`язана з про-

блемами охорони праці та 
травматизму в будівництві.

За висновком експертів, 
стан безпеки праці в будів-
ництві залишається неза-
довільним. Зростає кількість 
нещасних випадків зі смер-
тельними наслідками. Їх 
співвідношення до загально-
го числа нещасних випадків 
становить 1 до 5,5, що вдвічі 
гірше, ніж в цілому по Україні. 
Протягом останніх років за 
середніми показниками ча-
стоти і тяжкості травмування 
будівельна галузь стала дру-
гою серед 17 галузей, внесе-
них до статистики Держстату.

Більшість роботодавців у 
галузі самоусуваються від си-
стемного вирішення проблем 
безпеки праці, але ж треба 
пам’ятати, що соціально-еко-
номічні втрати через вироб-
ничий травматизм у десятки 
разів перевищують вартість 
профілактичних заходів.

Треба навчати людей, 
прищеплювати їм культуру 
праці.  Звичайно, в ПТУ да-
ються базові знання з техніки 
безпеки, і звідти людина при-
ходить на будівництво вже 
більш-менш підготовленою.

Але треба навчати не 
тільки робітників. Наші 
ІТР-івці мають чітко знати 
і розуміти свою роль і від-
повідальність у цьому питанні.

Слід відновити постійні 
інструктажі, систему контро-
лю і перевірок, швидше по-
долати недоліки, які виникли 
на етапі реорганізації струк-
тур Держгірпромнагляду. 

Відзначу, що наша про-
фспілка, її керівник Ва-
силь Миколайович Ан-
дрєєв веде у цьому напрямі 
значну роботу і ми повин-
ні всемірно сприяти йому.

Всім треба зрозуміти, 
що на першому місці має 
бути людина, а не прибуток.
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Нормотворча діяльність 
Будівельна палата бере 

постійну участь у роботі 
Мінрегіону, профільного 
комітету Верховної Ради 
України щодо вдоскона-
лення нормативно-право-
вої бази з питань містобу-
дування та дерегуляції. 

Мені приємно відзна-
чити, що саме експерти, 
які працюють у комітетах 
Палати, долучилися до 
розробки багатьох  зако-
нопроектів, які стосують-
ся питань вдосконалення 
містобудівної діяльності.

Крім того, за нашим на-
поляганням затверджено 
нові Ліцензійні умови  про-
вадження господарської 
діяльності з будівництва 
об’єктів IV і V категорій 
складності та вичерп-
ний Перелік робіт, які під-
лягають ліцензуванню. 

Кількість будівельних 
норм було зменшено біль-
ше ніж удвічі (57% від чин-
них станом на 2010 рік), з 
них 13% документів скасо-
вано, 44% - переглянуто.

Розроблено Порядок 
розрахунку розміру ко-
шторисної заробітної 
плати, який враховуєть-
ся при визначенні вар-
тості об’єкта (набув чин-
ності 9 грудня 2016 року).

У цьому  плані хотіло-
ся б особливо подякува-
ти члену Президії Палати 
Анатолю Марковичу Кар-
мінському, іншим нашим 
працівникам, які трима-
ли руку на пульсі подій.

Також хочу відзначи-
ти співпрацю Будівель-
ної палати з організація-
ми-партнерами. Зокрема, 
з Національною спілкою 
архітекторів Україні підпи-

сано Меморандум про спів-
робітництво. У вересні про-
ведено спільне засідання 
Президії Будівельної пала-
ти і Президії Національної 
спілки архітекторів, де роз-
глянуто  питання поліпшен-
ня ситуації в архітектур-
но-урбаністичній сфері.

Із Спілкою наукових та ін-
женерних об’єднань Украї-
ни також підписано Угоду 
про співробітництво. За-
раз ведеться робота щодо 
організації навчання інже-
нерів-будівельників за єв-
ропейськими стандартами.

Діють відповідні уго-
ди про співпрацю з УСПП, 
ТПП, Держмолодьжит-
лом. З усіма цими органі-
заціями ми реалізуємо 
низку спільних заходів.

Сподіваємось, що і на-
далі проблеми будівель-
ного комплексу будуть 
вирішуватися нашими 
об’єднаними зусиллями.

Зазначу, що Мінрегіон 
зараз активно працює над 
формуванням нової регіо-
нальної політики та удо-
сконаленням законодав-
ства у сфері фінансування 
програм та проектів ре-
гіонального розвитку. За-
тверджуються регіональні 
стратегії,  відповідні плани 
і важливо, щоб будівельни-
ки в регіонах вже зараз ба-
чили там своє гідне місце. 
Тим більше, що вже отрима-
но перший транш бюджет-
ної підтримки Євросоюзу у 
сумі 23 млн. євро на без-
поворотній основі  для ре-
алізації місцевих проектів.

Хотів би також підняти 
ще одне актуальне, на мій 
погляд, питання щодо спри-
яння громадянам у виборі 
надійного забудовника.

В останні роки головним 
інвестором у будівництві 
житла є фізична особа, 
пересічний громадянин. 
Нерідко він просто розгу-
блюється в потоці інфор-
мації, рекламі та солодких 
обіцянках забудовників і 
йому необхідно допомогти.

Наша Палата має 
право і зобов’язана ве-
сти професійний реєстр 
забудовників, які пра-
цюють на ринку житла.

Це слід робити си-
стематично, на постійній 
основі, визначати кра-
щих забудовників і розмі-
щувати відповідну ін-
формацію на сайті БПУ.

Люди повинні одержу-
вати достовірні дані, пе-
ревірену інформацію і це 
допоможе уникати афер 
з боку недобросовісних 
забудовників та шахраїв, 
різних там Войцехівських.

Але і на Пала-
ту це покладає вели-
ку відповідальність.

Зараз така робо-
та у нас започаткована 
і тут не треба зволікати.

Сподіваюсь, сьо-
годні ми отримаємо 
більш детальну інфор-
мацію з цього питання.  

Дорогі друзі!
Сьогодні на порядок 

денний засідання Пре-
зидії Будівельної пала-
ти винесені питання, які 
мають важливе значення 
для розвитку нашої галузі.

Я щиро дякую вам за 
те, що ви знайшли мож-
ливість напередодні Но-
вого року взяти участь у 
цьому заході і сподіваюсь 
на активне обговорення 
питань порядку денного.

Дякую за увагу.
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ВІТАННЯ  З ЮВІЛЕЄМ -  80-РІЧЧЯМ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ГЕРОЮ УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНОМУ БУДІВЕЛЬНИКУ УКРАЇНИ 

ІВАНУ ЮХИМОВИЧУ ДАНИЛЕНКУ

Вельмишановний Іване Юхимовичу!

Від імені Будівельної палати України, 
корпорації «ДБК-Житлобуд» і від мене особисто 
прошу прийняти найщиріші вітання  зі славним 
ювілеєм -  80-річчям від дня народження!

Ваш достойний життєвий шлях є прикладом 
служіння обраній професії будівельника. Прой-
дені  всі щаблі службового зростання  від робіт-
ника до керуючого, голови правління тресту, 
Ви стали академіком,  але найважливішою для 
себе вважали  місію будувати,  творити нове.

Будівельник – одна з небагатьох людських 
професій, яка залишає по собі наочний, матеріальний слід на землі, видозмінює 
світ навколо, і в тому є особлива відповідальність і сенс місії будівничого. 

Ви, Іване Юхимовичу,  завжди відчували цю відповідальність  і перед своїми 
земляками з козацького черкаського краю, і перед виробничими колективами, 
які очолювали,  і перед столичним Києвом, з яким пов’язана вся Ваша трудова 
діяльність. 

Під Вашим керівництвом споруджено сотні і сотні  об’єктів, а це і житло, 
і школи, лікарні, заклади культури, тобто будови, без яких неможлива жит-
тєдіяльність багатомільйонного  міста. В архітектурних силуетах  сучас-
ного  Києва помітний Ваш особистий вклад визначного будівельника, прак-
тика і новатора-дослідника.  

Своєю невтомною працею Ви здобули багато заслужених почесних  нагород і 
відзнак Батьківщини, Вам присвоєно  найвище звання  - Герой України. 

Тож у день великого ювілею бажаємо Вам, дорогий Іване Юхимовичу,  і 
надалі міцно тримати руку на будівельному пульсі країни. Ваш досвід і мудра 
порада завжди є доречними для Ваших учнів і послідовників. 

Міцного здоров’я і щастя на довгі роки Вам, шановний ювіляре, нехай доля 
буде завжди прихильною до Вас!

         Президент 
    Будівельної палати України  

П.С. ШИЛЮК  
Герой України
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На засіданні Президії Бу-
дівельної палати України, 
яке відбулося 27 грудня 2016 
року у центральному офісі 
Корпорації «ДБК-Житлобуд» 
до складу Будівельної пала-
ти прийнято нових членів: 

- громадська організа-
ція «Фонд енергоефектив-
ності «КП-ЕСКО»;

- громадська спілка 
«Українська Рада з зелено-
го (екологічного) будівни-
цтва».

Громадська організація 
«Фонд енергоефектив-
ності «КП-ЕСКО» створена 
у 2014 році на добровільних 
засадах і є самостійною, не-
залежною, неприбутковою 
організацією, що об’єднує 
фахівців та організації для 
реалізації спільних інтересів 
у сфері енергоефектив-
ності та енергозбереження.

Мета Фонду - узагальнен-
ня та координація колектив-
ного інтересу громадськості, 
міжнародних інституцій, біз-
несу та влади у напрямку 

підвищення ефективності 
використання паливно-енер-
гетичних ресурсів; підтримка 
реалізації державної та місь-
кої політики у сфері енер-
гозбереження та охорони 
навколишнього середовища 
та виконання просвітницької 
діяльності для підвищення 
поінформованості грома-
дян щодо методів та техно-
логій енергозбереження.

Голова Фонду: Козлен-
ко Анатолій Михайлович;

Виконавчий дирек-
тор Фонду: Коробко Во-
лодимир Васильович

Адреса та контакти: 
01133,  м. Київ, вул. Щор-
са, 32-В, офіс 115, тел.: 
(096) 857-07-70, факс: 
(044) 284-24-00, e-mail: kp-
esco@ukr.net, сайт: http://
www. fond -esco . com.ua /

Громадська спілка 
«Українська Рада з зеле-
ного (екологічного) будів-
ництва» створена в травні 
2016 року. Це  добровіль-
не громадське об’єднан-

ня юридичних та фізичних 
осіб, які здійснюють діяль-
ність у сфері будівництва 
та інших сферах діяльності, 
що мають безпосереднє чи 
опосередковане відношен-
ня до будівельної галузі.

Мета Громадської спілки 
- розвиток та впровадження 
новітніх технологій в галузі 
екологічного будівництва на 
території України;  впровад-
ження і розвиток системи 
стандартизації екологічно-
го будівництва; проведення 
освітніх програм та тренін-
гів для представників різних 
напрямків архітектурно-бу-
дівельної індустрії; захист 
прав і свобод, задоволен-
ня економічних та інших 
інтересів учасників Ради. 

Президент Громадськоі 
Спілки «Украінська Рада з зе-
леного (екологічного) будів-
ництва» Фаренюк Геннадій 
Григорович, директор ДП 
НДі будівельних конструкцій;

Виконавчий директор 
Громадськоі’ Спілки «Украін-
ська Рада з зеленого (еколо-
гічного) будівництва» Бобу-
нова Олена Георгіївна. 

Адреса та контакти: 
03187, м.Київ, проспект ака-
деміка Глушкова, будинок 
1, п.77, тел. 050 463 33 42, 
e-mail: info@greencouncil.com.
ua,сайт:www.greencouncil.
com.ua

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ДО СКЛАДУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ ПРИЙНЯТО 
НОВИХ ЧЛЕНІВ
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ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ П. С. ШИЛЮКА 
З КЕРІВНИЦТВОМ ТА ПРАЦІВНИКАМИ СЕКРЕТАРІАТУ ПАЛАТИ

25 січня 2017 року у 
Будівельній палаті Украї-
ни відбулася чергова 
зустріч Президента Бу-
дівельної палати, Героя 
України  П. С. Шилюка з 
керівництвом та праців-
никами секретаріату Па-
лати.

Обговорені актуальні 
питання, над якими Па-
лата має працювати в 
2017 році, в тому числі 
щодо організації вико-
нання рішень, прийня-
тих на засіданні Президії  
Палати 27 грудня 2016 р.

Зокрема, йшлося про 
підготовку до головної 
будівельної виставки 
року «InterBuildExpo» – 
2017», що має пройти у 
Києві наприкінці березня. 

Погоджені про-
позиції до скла-
ду Оргкомітету 
виставки, за-
сідання яко-
го планується 
провести най-
ближчим ча-
сом. 

П.С. Шилюк 
підкреслив важливість 
проведення на належно-
му рівні в рамках зазна-
ченого заходу конфе-
ренцій та круглих столів. 
Рекомендовано обгово-
рити питання поліпшен-
ня інвестиційного кліма-
ту як основи розвитку 
будівельного комплексу 
та економіки України в 
цілому, а також  органі-
зації підготовки робочих 
кадрів для будівництва, 
благоустрою територій 
нової забудови, тощо.

За словами П.С.Ши-
люка, важливо запро-
сити до участі в цих 
заходах широке коло ві-
домих вчених, практиків, 
представників будівель-
них організацій, проек-

тно-конструкторських 
структур, керівників на-
вчальних закладів.

Президент Будівель-
ної палати поставив 
завдання щодо органі-
зації  роботи створено-
го Палатою Інженерного 
центру, зміцнення його 
кадрами та розширення 
сфери діяльності.

Були погоджені запро-
поновані секретаріатом 
Палати зміни до веб-сай-
ту БПУ.

З метою посилення ав-
торитету будівельних ор-
ганізацій, що входять до 
Палати, та об`єднання в 
цілому П. С. Шилюк на-
голосив на необхідності 
активніше і виразніше 
висвітлювати  їх діяль-
ність у ЗМІ, зокрема на  
каналах телебачення.

Йшлося також про 
розширення участі 
представників Палати у 
виставково-конгресних 
заходах, що проводяться 
в Україні.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Генеральний підрядник 
Публічне акціонерне това-
риство «Домобудівний ком-
бінат №4» повідомляє про 
те, що на зведений перший 
будинок нового столичного 
ЖК «Крістер Град», Держав-
на архітектурна інспекція 
України видала Сертифікат 
відповідності закінчено-
го будівництвом об’єкта. 

Вже невдовзі після цього 
відбудеться заселення бу-
динку новими власниками, а 
опікування справами управ-
ління будинку візьме на себе 
компанія «Комфорт-Май-
стер».

Що передбачає собою 
новий житловий комплекс 
«Крістер Град»? Це три 
житлові будинки, які мають 
25 поверхів, які вже у 2017 
році будуть з повним вну-

трішнім та зовнішнім оздо-
бленням і усіма зручностя-
ми. В житловому комплексі 
представлені однокімнатні, 
двокімнатні і трьохкімнатні 
квартири з різним плануванням.

ЖК «Крістер Град» бу-
дується з використанням 
надійних матеріалів, які бу-
дуть забезпечувати повний 
захист. Стіни зроблено із 
міцного залізобетону. Уте-
плення базується на міне-
ральній ваті. Інфраструктура 
є сприятливою, поруч буде 
ТРЦ. Головною перевагою є 
доступні ціни економ класу.

Новий, сучасний, за-
тишний житловий ком-
плекс в чистій екологічній 
зоні, з розвинутою інфра-
структурою, транспортна 
розв’язка дозволяє швид-
ко дістатися центру міста.

Назва комплексу – це 
дань пам’яті «київському 
саксонцю» Вільгельму Крі-
стеру, який в середині XIX 
ст. вирішив рішуче змінити 
свою долю і з майстра-тка-
ча став майстром садівни-
цтва. У передмісті Києва, 
Пріорці, Вільгельм Крістер 
створив величезне садівни-
че господарство, яке викли-
кало захват і здивування не 
лише в Київській губернії, 
але і у всій імперії. Все за 
що він брався – мало успіх.

Яскрава людина, роман-
тик і прагматик в одному 
сплаві. Людина, яка почина-
ла у верстата, завдяки своїй 
праці стала успішним під-
приємцем, любила Київ, ча-
стиною якого він був завжди.

Джерело: Корпорація 
«ДБК-Житлобуд»

НОВИНИ ЧЛЕНІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ: ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПІДРЯДНИК ЖК «КРІСТЕР ГРАД»  ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 
№4» ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ 

НА ПЕРШИЙ БУДИНОК ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
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ГЕННАДІЙ ЗУБКО ПРЕЗЕНТУВАВ НОВИЙ ДБН 
ЩОДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Досягти енергонезалеж-
ності нашої країни, євро-
пейських стандартів спо-
живання енергоресурсів та 
зменшити енергоспоживан-
ня для кожної української 
родини можна, здійснивши 
декілька кроків. Серед них 
– запровадження нових дер-
жавних будівельних норм 
щодо енергоефективності 
будівель. На цьому наго-
лосив Віце-прем’єр-міністр 
— Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зуб-
ко, презентуючи ДБН В.2.6-
31:2016 «Теплова ізоляція 
будівель» та  відповідне 
програмне забезпечення.

«Новий ДБН «Тепло-
ва ізоляція будівель» — це 
встановлення мінімаль-
них вимог до енергоефек-
тивності будівель. Це – ім-
плементація Директиви 
Європарламенту і Ради ЄС 
2010/31/ЄС «Про енергетич-
ну ефективність будівель». 

Це застосування єдиних з 
країнами ЄС стандартів для 
розрахунків показників енер-
гоефективності. Крім того, 
впровадження цього ДБН 
дозволить використовувати 
єдине програмне забезпе-
чення для всього техноло-
гічного процесу визначення 
енергоефективності, відтак 
всі учасники ринку зможуть 
працювати в єдиному полі», 
— зазначив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що для 
повноцінного запуску всієї 
системи необхідно прий-
няти законодавчий пакет з 
енергоефективності:  «Про 
житлово-комунальні послу-
ги», «Про енергетичну ефек-
тивність будівель», «Про 
комерційний облік», «Про 
фонд енергоефективності».

Довідково:
Мета регулювання ДБН 

В.2.6-31:2016 «Теплова 
ізоляція будівель»: забез-
печення раціонального ви-
користання енергетичних 

ресурсів на опалення та 
охолодження, забезпечен-
ня нормативних санітарних 
параметрів мікроклімату 
приміщень, довговічності 
огороджувальних конструк-
цій під час їх експлуатації.

ДБН «Теплова ізоляція 
будівель»: передбачає вимо-
ги до показників енергоефек-
тивності та теплотехнічних 
показників огороджуваль-
них конструкцій (теплоізо-
ляційної оболонки) будівель 
і споруд  і процедуру їх ро-
зрахунку; призначений для 
застосування при проекту-
ванні будівель і споруд, що 
опалюються, кондиціонують-
ся та охолоджуються, при 
новому будівництві, рекон-
струкції, термомодернізації, 
капітальному ремонті, у т.ч. 
визначенні витрат палив-
но-енергетичних ресурсів 
і проведенні енергетично-
го аудиту будівель і споруд.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО: СТАНДАРТИ ЄС ЩОДО БУДМАТЕРІАЛІВ 
МАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ В УКРАЇНІ

У цьому році стоїть пи-
тання перегляду 30 дер-
жавних будівельних норм, 
їх удосконалення, і най-
головніше — приведення 
їх до європейських стан-
дартів. Думаю, що 2017 рік 
стане показовим у цьому 
плані.

Про це заявив Віце-
прем’єр-міністр — Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та житло-

во-комунального госпо-
дарства Геннадій Зубко в 
інтерв’ю агентству «Інтер-
факс-Україна».

За його словами, ДАБІ 
буде допомагати містам 
готувати фахівців, щоб 
міста отримали такий ін-
струмент, як держархбуд-
контроль.

«Це питання номер 
один. Ми хочемо впрова-
дити закон, що буде регла-

ментувати роботу ринку 
будівельних виробів на те-
риторії України. Всі стан-
дарти, що діють в Європі, 
повинні безперешкодно 
працювати в Україні, в 
тому числі, і щодо буд-
матеріалів, вироблених в 
Україні. Такий законопро-
ект ми подали Уряду на 
розгляд», — заявив Ген-
надій Зубко.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України
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ЕКСПРЕС-ВИПУСК: 
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У 2016 РОЦІ
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На засіданні Комітету 
18 січня 2017 року прий-
нято рішення по законо-
проектах реєстр. №№ 
5598, 4941-д, 4901, 5587, 
та 5630, схвалено за ос-
нову план роботи Коміте-
ту на період лютий – ли-
пень 2017 року, а також 
вирішено направити лист 
до Кабінету Міністрів 
України стосовно приве-
дення державного стан-
дарту щодо приладів 
розподільчого обліку 
теплової енергії у від-
повідність до оновленого 
стандарту ЄС. Розгляд 
законопроектів реєстр. 
№№4414 та 4415 перене-
сено на прохання їх авто-
ра – народного депутата 
України С.Г. Міщенка.

Інформуємо про прий-
няті рішення Комітету.

1. Комітет пропонує 
Комітету Верховної Ради 
України з питань палив-

но-енергетичного ком-
плексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки реко-
мендувати Верховній Раді 
України прийняти у пер-
шому читанні за основу 
проект Закону про Фонд 
енергоефективності, вне-
сений Кабінетом Міністрів 
України (реєстр. № 5598 
від 26.12.2016).

2. Комітет рекомен-
дує Верховній Раді 
України за результатами 
розгляду у повторному 
першому читанні прий-
няти за основу проект 
Закону про енергетичну 
ефективність будівель 
(реєстр. № 4941-д від 
14.12.2016).

3. Комітет вирішив на-
правити на узгодження 
до редакційного відділу 
та Головного юридично-
го управління Апарату 
Верховної Ради України 
підготовлену до другого 

читання редакцію проек-
ту Закону про комерцій-
ний облік комунальних 
послуг (реєстр. № 4901).

4. Комітет рекомендує 
Верховній Раді України 
за результатами розгля-
ду у першому читанні 
прийняти за основу про-
ект Закону про внесен-
ня змін до деяких зако-
нодавчих актів України 
щодо поліпшення умов 
ведення будівельної 
діяльності, внесений Ка-
бінетом Міністрів Украї-
ни (реєстр. № 5587 від 
23.12.2016).

5. Комітет пропо-
нує Комітету Верховної 
Ради України з питань 
податкової та митної 
політики рекоменду-
вати Верховній Раді 
України за результата-
ми розгляду у першому 
читанні прийняти про-
ект Закону про внесен-
ня змін до Податкового 
кодексу України щодо 
особливостей оподат-
кування підприємств, 
що надають комунальні 
послуги, внесений Ка-
бінетом Міністрів Украї-
ни (реєстр. № 5630 від 
30.12.2016), за основу 
та в цілому як Закон.

Джерело: Комітет Верховної 
Ради України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства

У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 18 СІЧНЯ 2017 РОКУ 
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Верховна Рада України 
на ранковому пленарному 
засіданні 17 січня прий-
няла у другому читанні 
і в цілому законопроект 
4733-1 «Про внесення 
змін до деяких законодав-
чих актів України щодо 
удосконалення містобу-
дівної діяльності». Таке 
рішення підтримали 238 
народних депутатів.

Законодавчим актом 
скасовано визначен-
ня категорії складності 
об’єктів будівництва та 

внесено зміни до дея-
ких законодавчих актів 
у сфері містобудівної 
діяльності, які передба-
чають заміну процедури 
реєстрації декларації на 
здійснення будівництва 
та прийняття в експлуата-
цію об’єктів із середнім та 
значним класом наслідків 
(відповідальності) на під-
ставі дозволу на виконан-
ня будівельних робіт та 
сертифікату відповідно, 
а об’єктів із незначними 
класами наслідків (від-

повідальності) - виконан-
ня будівельних робіт на 
підставі повідомлення. 

Законом визначено ви-
черпний перелік умов, які 
надаються як вихідні дані 
для проектування об’єктів 
будівництва.

Закон прийнято з ура-
хуванням пропозицій про-
фільного комітету.

Проект Закону за-
реєстровано за №4733-1. 

Джерело: Інформаційне 
управління Апарату Верховної 

Ради України

ПРИЙНЯТО ЗАКОН «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО 

УДОСКОНАЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
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