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СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Рік, що минув, у цілому 
був непоганим для праців-
ників будівельного комплексу. 
Після періоду падіння обсягів 
маємо збільшення обсягів ви-
конаних будівельних робіт. 

За даними Держстату у 
2016р. підприємства Украї-
ни виконали будівельних 
робіт на суму 70,9 млрд.грн. 
Індекс будівельної продук-
ції порівняно з 2015 р. склав 
113,1%, у т.ч. індекс будівни-
цтва житла – 113%, будівель 
– 115,2%, інженерних споруд 
– 111,0%. У розрізі регіонів 
найбільший приріст мають: 
Вінницька обл. – 141,2%,  
Тернопільська – 129,6, Хар-
ківська – 128,8%, Київська 
– 126,7%. Столичний Київ  -  
123,5%. 

Але треба рухатися далі, 

добиватися ста-
більних темпів зро-
стання. Бо в галузі 
є ще багато про-
блем. 

Н а п р и к і н ц і 
2016 року було ви-
несено на  громад-
ське  обговорення 
проект середньо-
строкового Плану 
пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року. 

Цей План 
базується, нага-
даю,  на п’яти ос-
новних розділах 
- економічне зро-
стання, ефективне 

урядування, розвиток людсь-
кого капіталу, верховенство 
права і боротьба з корупцією, 
безпека та оборона країни.

У Плані міститься ба-
гато слушних і конкретних 
пропозицій щодо реалізації 
тих завдань, які постають 
перед нашою державою у 
нинішній  непростий  період.

Проте, на жаль, у ньому  
не знайшла належного ві-
дображення тема розвитку 
вітчизняного будівельного 
комплексу. Є окремий розділ 
щодо житлово-комунально-
го господарства, багатьох 
інших галузей, а будівни-
цтво залишилося наче в тіні.  

Думаю, що  нам, будівель-
ній громадськості,  є що 
сказати відносно  цього  до-

кументу  і ми можемо  вису-
нути свої пропозиції до Пла-
ну пріоритетних дій Уряду. 

Наприклад, у документі 
наголошується на тому, що 
«вихід із нинішньої суспіль-
ної кризи передбачає суттєве 
підвищення якості життя та 
забезпечення належного рів-
ня соціальних стандартів».

Але ж рівень цих стан-
дартів залежить передовсім 
від забезпечення людини  
повноцінним житлом. Без 
урахування  цієї  базової ка-
тегорії неможливо говорити 
ні про якість життя, ні про 
економічний розвиток краї-
ни в цілому. Якщо людина 
не має даху над головою або 
не бачить реальної  мож-
ливості його придбання чи 
спорудження, то вона втра-
чає стимул для подальшої 
трудової діяльності. І тоді  
задумується над пошуком ін-
шого регіону проживання чи  
навіть про трудову міграцію. 

А тенденцію відтоку ка-
дрів уже маємо не лише в 
будівництві, а й у цілому по 
Україні, а що маємо сьогод-
ні? 

При збільшенні загальних 
обсягів будівельних робіт в 
минулому році загальна пло-
ща прийнятого житла зни-
зилась, а за рахунок коштів 
державного бюджету  збудо-
вано всього 0,3% від загаль-
ного  обсягу. 

МАЄМО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. 
ПОТРІБНО РУХАТИСЯ ДАЛІ. 
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Отже, посилена увага 
держави до будівництва 
житла може зупинити    не-
гативні явища у соціаль-
но-економічній ситуації. 
Крім того, загальновідомо, 
і ми не раз наголошували на 
тому, що будівництво може 
стати локомотивом ро-
звитку економіки в цілому, 
оскільки інвестиції у бу-
дівництво стимулюють по-
жвавлення активності  ціло-
го ряду суміжних галузей. 

Що тут слід робити? 
По-перше,  треба, щоб 
держава не відмовлялася 
від участі у фінансуванні 
програм будівництва до-
ступного житла, особливо 
для молоді, воїнів АТО, 
інших соціально вразли-
вих категорій населення. 
Слід забезпечити розвиток 
державно-приватного пар-
тнерства за участю держав-
них органів або місцевого 
самоврядування -  з одного 
боку – та пільгових кате-
горій населення у співін-
вестуванні нового будів-
ництва або модернізації 
старого житлового фонду. 

Крім того, реаліза-
ція цих програм дозво-
лить разом з державни-
ми коштами залучити у 
будівництво більше зао-
щаджень громадян. Роз-
рахунки показують, що 
кожна гривня коштів, яку 
було вкладено з держав-
ного та місцевих бюд-
жетів, стимулює залучен-
ня у будівництво 2,85 грн. 
власних коштів громадян.

Довідково.  За 2016 
рік у рамках реалізації 
програми молодіжного 

житлового будівництва 
за програмою часткової 
компенсації відсоткової 
ставки банківських кре-
дитів  молодим сім’ям та 
одиноким молодим грома-
дянам на будівництво (ре-
конструкцію) і придбання 
житла надано компенса-
цію на загальну суму 53,4 
млн. гривень.  Загалом це 
крапля в морі, якщо враху-
вати, що минулого року  ви-
конано  будівельних робіт  
у житловому секторі на 
суму понад 17 млрд.грн.

По-друге, слід просу-
ватися і далі шляхом де-
регуляції, зниження ад-
міністративного тиску. 
Уряд і наше профільне 
Міністерство багато ро-
блять задля спрощення 
ведення бізнесу, і така ро-
бота не повинна уповіль-
нюватися чи залежати 
від політичного клімату.

По-третє, треба роз-
робити та прийняти дер-
жавну програму щодо під-
тримки індустріального 
будівництва.  Метод інду-
стріального будівництва 
є одним з актуальних на-
прямів швидкого споруд-
ження сучасних і якісних 
панельних житлових бу-
динків. Але для цього слід 
здійснити кардинальну ре-
конструкцію та модерні-
зацію виробничої бази ба-
гатьох підприємств. Тому 
слід було б подумати про 
стимулювання тих, хто 
вже зараз вкладає кошти 
у подібну модернізацію, 
працює на перспективу.

У цьому контексті 
хотів би згадати і про 

будівництво орендного 
житла. Тут інвесторами 
можуть виступати як ре-
гіональні фонди, так і біз-
нес-структури для подаль-
шої здачі квартир в оренду.   
Про таке житло  відомо 
давно, з часів так званих 
дохідних будинків, воно 
і дотепер досить широко 
використовується в інших 
країнах. За статистикою,  
ринок державного оренд-
ного житла у світі щоро-
ку збільшується і складає 
від 40 до 70%. До речі,  і 
у наших сусідів – Поль-
щі, Білорусі також діють 
відповідні програми. 

Нещодавно у Мінре-
гіоні відбулося громад-
ське обговорення проек-
ту концепції закону «Про 
орендне житло».  Ми у 
Будівельній палаті підго-
тували свої пропозиції до 
цього проекту. Але ж ця 
тема виникла не вчора, 
говоримо про таке житло 
уже більше 20 років і вий-
шли тільки на концепцію. 

Також потрібна зако-
нодавча база і щодо ре-
конструкції старого жит-
ла, і в багатьох інших 
актуальних питаннях.

Державі і місцевим ор-
ганам влади потрібно сти-
мулювати розвиток саме тих 
підходів, які дадуть значне 
збільшення потрібного на 
сьогодні житлового фонду

Тому висловлюю надію, 
що і Міністерство, і про-
фільний парламентський 
комітет, і громадські струк-
тури – всі ми разом буде-
мо працювати на спільну 
справу. 
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Президент Будівельної 
палати, Герой України П.С.
Шилюк провів традиційну 
робочу нараду з керів-
ництвом та Секретаріа-
том Палати, на якій було 
обговорено широке коло 
питань організації її ро-
боти  у поточному періоді.

 Визначено дату і міс-
це проведення чергово-
го засідання Президії 
БПУ та перелік питань, 
які пропонується вине-
сти на порядок денний.  
Засідання планується 
провести у другій поло-
вині квітня ц.р. у Дер-
жавному НДІ будівель-
них конструкцій, м. Київ.

Було розглянуто 
ситуацію, що скла-
лася із визначенням 
розміру кошторисної 
заробітної плати при 
обчисленні вартості 
будівництва.  Взято 
до відома, що Бу-
дівельна палата уже 
узагальнила та на-
правила свої пропо-
зиції зацікавленим 
структурам. Про-
фільний комітет Вер-
ховної Ради України 
має розглянути це пи-

тання найближчим часом.
Як співголова Орг-

комітету найбільшої бу-
дівельної події року – 
міжнародної виставки 
InterBuildExpo  П.С.Ши-
люк обговорив з учас-
никами наради хід під-
готовки заходів цього 
форуму. Він готується 
ТОВ «Київський міжна-
родний контрактовий яр-
марок» та Будівельною 
палатою України за спри-
яння Міністерства регіо-
нального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ і пройде у 
столичному виставковому 
центрі «КиївЕкспоПлаза» 

29 березня – 1 квітня.  По-
годжено список почесних 
гостей виставки, а такою 
перелік осіб, які брати-
муть участь у засіданні 
Круглого столу на тему  
поліпшення інвестиційно-
го клімату у будівництві.

Були обговорені питан-
ня розширення співробіт-
ництва Будівельної палати  
з Київською міською дер-
жавною адміністрацією та 
погоджено тексти мемо-
рандумів про співробіт-
ництво, які плануються 
до підписання найближ-
чим часом з Міністер-
ством освіти та науки і 
Академією будівництва 
України.

Також були узгод-
жені питання участі Бу-
дівельної палати в про-
веденні будівельних 
виставок в Одесі, Львові, 
Дніпрі. Запоріжжі.

Президент Будівель-
ної палати П.С.Шилюк 
розглянув і погодив пи-
тання організації діяль-
ності Секретаріату  та 
Інженерного центру БПУ.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

П.С.ШИЛЮК ПРОВІВ НАРАДУ У БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ
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У Мінрегіоні відбулося 
засідання  оргкомітету з під-
готовки міжнародної вистав-
ки «InterBuildExpo» – 2017», 
яка має статус найбільшого 
будівельного форуму року. 
Виставка традиційно го-
тується ТОВ «Київський 
міжнародний контрактовий 
ярмарок» та Будівельною па-
латою України за сприяння 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
ЖКГ (проходить у столич-
ному виставковому центрі 
«КиївЕкспоПлаза» на Нивках).

Оргкомітет очолили спів-
голови: Л. Р. Парцхаладзе 
- заступник міністра Мін-
регіону і П.С.Шилюк - Пре-
зидент Будівельної палати 
України, Герой України.

Л.Р. Парцхаладзе у своє-
му виступі підкреслив 

важливість проведення бу-
дівельної виставки на висо-
кому організаційному рівні. 
Він висловив переконання у 
тому, що  всі заходи  за про-
грамою цього форуму бу-
дуть змістовними і корисни-
ми як для його учасників, 
так і для  гостей, відвіду-
вачів. За словами заступника 
Міністра, необхідно залучи-
ти до виставки більш широ-
ке коло представників ор-
ганів влади, а також бізнесу. 

З інформацією про  хід 
підготовки заходів виставки 
виступив  Перший віце-пре-
зидент Будівельної  палати 
України С.Т. Сташевський. 
За його словами,  проведен-
ня «InterBuildExpo» – 2017», 
як найбільшої будівельної 
виставки року, має на меті 
продемонструвати потен-

ціал будівельного комплексу 
країни, його спроможність 
застосовувати в роботі новіт-
ні технології і матеріали. На 
виставці будуть гідно пред-
ставлені експозиції круп-
них будівельних компаній 
– членів Палати, сказав він. 

С.Т. Сташевський пові-
домив, що Палата та її Се-
кретаріат працює над під-
готовкою круглого столу на 
тему:  «Поліпшення інве-
стиційного клімату – основа 
розвитку будівельного ком-
плексу та економіки України 
в цілому».  До виступу за-
прошені керівники провід-
них будівельних і проект-
них організацій, вчені, 
архітектори, представни-
ки місцевих органів влади, 
громадських організацій, 
дипломатичного корпусу. 

УЧАСНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ВИСТАВКИ 
«INTERBUILDEXPO»–2017» БУДЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ТОРІК



 5

                                        №2Будівельна палата України

 6

Крім круглого столу пе-
редбачаються інші  заходи: 
Міжнародні дні дизайну та 
архітектури; Конференція 
«Аналіз ринку нерухомості: 
Ненасичені сегменти, пер-
спективи для виробників  
м е т а л о к о н с т р у к ц і й » ; 
Семінар «Мультиканаль-
не просування будівельної 
компанії в інтернеті» тощо. 

Також Будівельна пала-
та разом з Міносвіти  готує 
ділову розмову за участі ди-
ректорів коледжів, представ-
ників крупних будівельних 
структур на тему: «Робіт-
ничі кадри для будівни-
цтва: проблеми і перспек-
тиви. Ярмарок вакансій».

Про хід підготовки до 
міжнародної будівельної 
виставки «InterBuildExpo» – 
2017» доповів генеральний 
директор ТОВ «Київський 
міжнародний контракто-
вий ярмарок» О.П. Коваль.
За його словами, у виставці 
візьмуть участь понад 600 
організацій, які розміщувати-
муть свої експозиції на площі 
28 тис. кв.м. Він повідомив, 
що кількість експонентів 
уже перевищує минулоріч-
ний показник майже на 10%.

На засіданні оргкомітету 
виступили з пропозиціями: 
генеральний директор ХК 
ТОВ «Енергомонтажвенти-
ляція» М.Ю. Іщенко, голова 

правління Асоціації ланд-
шафтних архітекторів Украї-
ни В.В.Рябець, представник 
Міносвіти С.П. Коваленко та 
інші. Зокрема, йшлося про 
необхідність залучення до 
проведення заходів виставки 
студентської молоді з про-
фільних навчальних закладів, 
також піднімалися питання 
щодо благоустрою та озеле-
нення нових та історичних 
кварталів міської забудови.  

У засіданні Оргкомітету 
взяли участь представни-
ки Київської міськдержад-
міністрації, громадських ор-
ганізацій, а також  мас-медіа.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ПАРТНЕРСЬКІ СТОСУНКИ  БПУ 
І ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНРЕГІОНІ

Відбулася робоча зу-
стріч Першого віце-пре-
зидента Будівельної 
палати України С.Т.Ста-
шевського та голови Гро-
мадської ради при Міні-
стерстві регіонального 
розвитку, будівництва 
і ЖКГ П.М.Міхайліді.

Були обговорені питан-

ня, які виносяться на поря-
док денний засідань ради, 
та участі представників Бу-
дівельної палати у роботі 
цього важливого дорад-
чого органу Міністерства. 

Йшлося також про 
підвищення результатив-
ності спільної роботи 
БПУ та Громадської ради, 

які мають партнерські 
стосунки, щодо підго-
товки проектів законів 
та нормативних актів 
у будівельній сфері.

Детально обгово-
рювалася  підготовка 
до засідання круглого 
столу щодо застосу-
вання законодавства, 
яким регламентуєть-
ся діяльність саморе-
гулівних організацій у 
сфері містобудування.   

С.Т.Сташевський за-
просив П.М.Міхайліді до 
участі у заходах міжнарод-
ної будівельної виставки 
InterBuildExpo, яка відбу-
деться у Києві 29 березня 
- 1 квітня ц.р.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ ТА 
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У секретаріаті Бу-
дівельної палати Украї-
ни 2 лютого відбулося 
засідання комітету з пи-
тань економіки та фінан-
сово-інвестиційної діяль-
ності в будівельній сфері, 
на якому були обговорені 
питання щодо можливих 
наслідків для будівель-
них підприємств у зв’яз-
ку із новими змінами 
до Податкового кодексу.  

Голова комітету, член 
Президії Будівельної па-
лати  О.Лиховид  у своє-
му виступі проінформу-
вав про останні зміни, які 
були внесені до Податко-
вого кодексу України За-
коном  від 21грудня 2016 
р. № 1797-VIII «Про вне-
сення змін до Податково-
го кодексу України щодо 
покращення інвестицій-
ного клімату в Україні».

Зокрема, законом запро-
ваджуються зміни щодо 
порядку адміністрування 
ПДВ, сформовано прозо-
рий механізм його відшко-
дування, впроваджуєть-
ся електронний кабінет 
платника податків тощо.  
Водночас, на його думку, 
у будівельних підприємств 
можуть виникнути пробле-
ми, пов’язані, передовсім,  
з порядком реєстрації ПДВ 
накладних, і запропонував 
членам комітету долучи-
тися до опрацювання ре-
комендацій щодо точного 
дотримання вимог подат-
кового законодавства.

На засіданні комітету 
були визначені теми, які 
заплановано обговорити 
у поточному році. Пере-
довсім, це напрацюван-
ня механізмів залучення 
коштів для розвитку бу-

дівельних підприємств; 
врегулювання пенсійно-
го забезпечення праців-
ників галузі; визначення 
економічних механізмів 
відновлення професій-
ної підготовки робочих 
кадрів для галузі тощо.

В обговоренні питань 
порядку денного взяли 
участь члени комітету: 
голова наглядової ради 
ПрАТ «Київспецмон-
таж» В.Дзерик, перший 
віце-президент асоціа-
ції ПБГ  «Ковальська» 
М.Суботенко, комерцій-
ний директор ТОВ «Ад-
вент Інвест» Л.Цим-
баліст, представник ТОВ 
«Чжунхей Україна» Адам 
Сінь,  начальник економіч-
ного відділу ПАТ ДБК-4 
О.Сукур, головний інже-
нер ПАТ «Трест Київелек-
тромонтаж»  С.Скринник.

На засіданні комітету 
також виступив віце-пре-
зидент - виконавчий ди-
ректор Палати А.Дронь. 
Він розповів про най-
ближчі заходи, які органі-
зуються Палатою, зокре-
ма йшлося про засідання 
Оргкомітету будівельної 
виставки «InterBuildExpo» 
у Мінрегіоні  7 люто-
го ц.р., про участь екс-
пертів Палати у розробці 
проектів законодавчих та 
нормативних актів тощо.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Створення муніципаль-
ного орендного та лізинго-
вого житла зможе знизити 
вартість оренди на 30% та 
вирішити житлову пробле-
му для більшості населення. 
На цьому наголосив заступ-
ник Міністра регіонально-
го розвитку, будівництва 
та ЖКГ Лев Парцхаладзе 
під час громадського обго-
ворення проекту Концепції 
Закону України про орендне 
житло 3 лютого 2017 року.

«Сьогодні Фонд багато-
квартирного житла в Україні 
складає близько 500 млн кв. 
м, з яких одна третина – за-
старіле житло. При цьому 
щорічно в країні вводиться 
біля 10 млн кв. м, це при-
близно 0,24 кв. м на людину, 
що геть не покриває потре-
би українців. Для прикладу, 
у Білорусії  це 0,5 кв. м, а 
у Китаї – 1 кв. м. Недостат-
ність прийнятних кредит-
них програм для більшості 
населення лише погір-
шує ситуацію. Створення 
муніципального орендно-
го житла знизить вартість 
оренди в середньому на 
30% та вирішить житлову 
проблему для переважної 
кількості українців», — 
зазначив Лев Парцхаладзе.

За його словами, таким 
житлом зможуть забезпечу-
ватися молоді сім’ї, праців-
ники бюджетної сфери, у 
тому числі, молоді спеціалі-

сти. Крім того, це надасть 
можливість розселення 
внутрішньо переміщених 
осіб та громадян у випад-
ку надзвичайних ситуацій.

«Такі об’єкти будівни-
цтва можуть стати дуже 
привабливими для інве-
сторів, враховуючи висо-
ку надійність інвестицій у 
державну власність. Від-
повідний законопроект за-
провадить прозорі цивілі-
зовані правила у сегменті 
орендного житла, розши-
рить можливості для біз-
несу та залучить у будів-
ництво додаткові кошти. 
Звісно, потрібно передба-
чити інструменти заохо-
чення для забудовників на 
законодавчому рівні», — 
додав заступник Міністра.

У свою чергу, перший 
заступник голови правління 
Державного фонду сприян-
ня молодіжному житловому 
будівництву Сергій Ком-
натний підкреслив, що для 
запровадження цих змін 
потрібно створити умови, 
які забезпечать орендарям 
прийнятну вартість орен-
ди, прозорий відбір та за-
хищеність від дострокового 
виселення. «На сьогодніш-
ній день молоді фахівці зму-
шені шукати житло на існу-
ючому орендному ринку, 
який далеко не завжди га-
рантує права орендарів. За-
конопроект щодо орендно-

го житла, у разі прийняття, 
може докорінно змінити цю 
ситуацію», — наголосив він.

Участь у  громадсь-
кому обговоренні зако-
нопроекту взяли пред-
ставники Будівельної 
палати України: віце-пре-
зидент – виконавчий ди-
ректор Палати А.А.Дронь, 
голови профільних комі-
тетів Палати А.М.Кармін-
ський і С.А.Тимошенко.

У своїх виступах вони 
наголосили на необхід-
ності завершення роз-
робки цього  документу, 
який має велике суспіль-
не значення.  У створенні 
фонду орендного житла 
зацікавлені, передовсім,  
громадяни, які потребу-
ють поліпшення житлових 
умов, так і будівельники та 
інвестори, які з прийнят-
тям відповідного закону  
отримають додаткові ва-
желі для підвищення ефек-
тивності  своєї діяльності 
у будівельному комплексі.  
Нові можливості вирі-
шення житлової проблеми 
матимуть і органи влади.  

Визначено, що найближ-
чим часом  експертами Па-
лати будуть  підготовлені 
та узагальнені пропозиції 
до законопроекту від бу-
дівельних організацій, які 
працюють на ринку житла.

Джерело: Мінрегіон та 
Будпалата

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО ОРЕНДНЕ ЖИТЛО»



 9

Будівельна палата України                                       №2

ДЕРЖАВА БЕРЕ ПІД ЗАХИСТ ІНВЕСТОРІВ БУДІВНИЦТВА

Президент України під-
писав Закон 4733-1, який 
значно посилює протидію 
держави проти незаконно-
го будівництва та підви-
щує відповідальність за-
будовників за порушення.

Відповідно до нового 
Закону порядок оформ-
лення дозвільних доку-
ментів визначатиметься 
не за категорією склад-
ності об’єкта будівництва, 
а за класом наслідків (не-
значний, середній, знач-
ний). Будівництво об’єк-
тів середнього і значного 
класу наслідків здійсню-
ватиметься виключно за 
дозвільною системою. Та-
ким чином великі житлові 
комплекси, багатоповер-
хові будинки, соціальні 
об’єкти, торговельно-ро-
зважальні комплекси, 
офісні будівлі будуть зво-
дитись виключно за наяв-
ності повного пакету до-
звільної документації.

«Такі кроки значно по-
силять ефективність бо-
ротьби держави проти не-
законних забудов вже на 
етапі оформлення дозвіль-
них документів, – пові-
домив Голова Державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції України Олексій 
Кудрявцев. – Адже недо-
бросовісні забудовники 
більше не зможуть зани-
жувати категорію склад-
ності аби зводити такі 
об’єкти, свідомо декла-
руючи недостовірну ін-
формацію – про право на 
земельну ділянку, містобу-
дівні умови та обмеження, 
чи уникнути проходження 
будівельної експертизи».

Також посилюється від-
повідальність державних 
органів влади, зокрема, 
посадових осіб органів 
держархбудконтролю, за 
прийняті ними рішення.

«Чіткі правила оформ-

лення дозвільної доку-
ментації, які встановлю-
ються відповідно до нової 
редакції Закону, усунуть 
можливості для маніпулю-
вання містобудівним зако-
нодавством як з боку забу-
довників, так і посадових 
осіб», – відзначив Голо-
ва Держархбудінспекції 
Олексій Кудрявцев.

Разом з тим, Закон 
максимально спрощує 
дозвільну систему для 
об’єктів незначного класу 
наслідків, які становлять 
понад 80% від загального 
обсягу забудови в Україні. 
Так, будівництво приват-
них житлових споруд, го-
сподарських споруд, не-
великих бізнес-об’єктів, 
складських приміщень 
можна починати вже на 
наступний день після по-
дання повідомлення про 
початок будівельних робіт. 

«На практиці прийняті 
зміни значно знизять ри-
зики для людей, які інве-
стують у будівництво, та 
реально зменшать кіль-
кість незаконних забудов», 
– наголосив Голова Дер-
жархбудінспекції.

За його словами, ім-
плементація норм Закону 
дозволить суттєво підви-
щити рейтинг України в 
Doing Business та позитив-
но вплине на розвиток бу-
дівельної галузі в цілому.

Джерело: Прес-служба  ДАБІ 
України
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МІНРЕГІОН СПРОЩУЄ УМОВИ 
ДЛЯ ВИКОНАННЯ НИЗКИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Міністерством регіо-
нального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ розроблено 
перелік будівельних робіт, 
що не потребують дозволів 
Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції на їх ви-
конання, та після закінчен-
ня яких об’єкт не підлягає 
прийняттю в експлуатацію.

15 лютого 2017 року було 
проведено відкрите засідан-
ня робочої групи під голову-
ванням заступника міністра 
Лева Парцхаладзе та за уча-
стю представників ДАБІ, 
Міністерства інфраструкту-
ри, Офісу ефективного ре-
гулювання, Міжнародної ор-
ганізації з права та розвитку 
(IDLO), Aмериканської тор-

гової палати, КБУ, експертів 
будівельної галузі, бізнесу, 
громадськості та ЗМІ з об-
говорення даного питання.

«Сенс у тому, аби спро-
стити умови для виконання 
тих будробіт, що не несуть 
значних наслідків, і прибра-
ти зайву зарегульованість га-
лузі, передбачивши весь пе-
релік таких робіт в одному 
документі. Таким чином, ми 
спростимо щоденне життя 
людям і полегшимо умови для 
бізнесу в Україні. Тепер для 
облаштування пандусу, замі-
ни вікон або виносу батареї 
на балкон не потрібно йти до 
ДАБІ та отримувати дозвіл. 
Ми детально пропрацювали 
перелік з експертами, тепер 

фіналізуємо і направляємо 
на погодження до централь-
них органів влади», — пові-
домив заступник Міністра.

При цьому Лев Парцхалад-
зе наголосив, що виконання 
таких видів будівельних робіт 
повинно здійснюватися з до-
триманням вимог законодав-
ства, будівельних норм, дер-
жавних стандартів і правил.

Розробка відповідного 
нормативного акту є необхід-
ною для ефективної імпле-
ментації Закону України «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
удосконалення містобудівної 
діяльності» № 1817-VIII.

Джерело: Мінрегіон

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА СТАНОМ НА 01 СІЧНЯ 2017 РОКУ
Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України (Мінрегіон) оприлюд-
нило інформацію щодо індексів 
зміни вартості будівельних робіт 
і продукції промислового вироб-
ництва, а також опосередкованої 
вартості будівництва об’єктів со-
ціального призначення та споруд-
ження житла за регіонами Украї-
ни, станом на 01 січня 2017 року.

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України надало інформацію 
щодо індексів зміни вартості 
будівельних робіт, продукції 
промислового виробництва та 
опосередкованої вартості бу-
дівництва об’єктів соціального 
призначення станом на 01 січня 

2017 року. Згідно оприлюдненої 
інформації, за період з 01.01.1991 
по 01.01.2017, зокрема:

- індекс зміни вартості бу-
дівельних робіт становить – 
41,66;

- індекс зміни вартості про-
мислової продукції – 67,08;

- індекс зміни вартості про-
дукції підприємств будівельних 
матеріалів, виробів та конструк-
цій – 40,63;

- індекс зміни вартості про-
дукції підприємств машинобуду-
вання – 31,09.

Зазначені індекси та показни-
ки мають довідковий характер і 
можуть застосовуватися при про-
гнозуванні обсягів капітальних 
інвестицій, при перерахуванні 
їх у зіставлений рівень цін, для 
приведення вартісних показників 

об’єктів-аналогів у поточний 
рівень цін при визначенні кошто-
рисної вартості будівництва на 
перших стадіях проектування.

Також своїм наказом від 
01.02.2017 за №14 Мінрегіон за-
твердив та рекомендував до засто-
сування показники опосередкова-
ної вартості спорудження житла 
за регіонами України, розраховані 
станом на 01.01.2017 (без ураху-
вання тимчасової окупованої те-
риторії Автономної Республіки 
Крим і міста Севастополя). Згідно 
затверджених показників, макси-
мальна величина опосередкованої 
вартості спорудження одного ква-
дратного метра загальної площі 
квартир будинку становить 11269 
гривень (з урахуванням ПДВ).

Джерело: Асоціація 
Фахівців Оцінки
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ЕКСПРЕС-ВИПУСК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ: 
ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛА У 2016 РОЦІ

У 2016 р. в Україні 
прийнято в експлуатацію 
9366,8 тис.м2 загальної 
площі житла, з яких 242,5 
тис.м2 (або 2,6% загально-
го обсягу житла) відповід-
но до Порядку прийняття в 
експлуатацію об’єктів, збу-
дованих без дозволу на ви-
конання будівельних робіт, 
затвердженого наказом 
Мінрегіону від 24.04.2015 
№ 79 (далі – Порядок). 
Більше половини (56,0%) 
загального обсягу житла 
прийнято в експлуатацію 
в будинках із двома й біль-
ше квартирами, 43,7% – в 
одноквартирних будинках 
і 0,3% – у гуртожитках. 

Загальна площа прий-
нятого в експлуатацію 

житла у 2016 р. порівня-
но з 2015р. зменшилась на 
15,2%, при цьому без ура-
хування площі, прийнятої 
в експлуатацію відповід-
но до Порядку, − на 1,1%.  

Загальна площа прийня-
того в експлуатацію житла 
у міських поселеннях ста-
новила 6502,9 тис.м2, або 
69,4% від загального об-
сягу, у сільській місцево-
сті – 2863,9 тис.м2 (30,6%).

За рахунок коштів дер-
жавного бюджету у 2016 
р. прийнято в експлуата-
цію 30,3 тис.м2 загальної 
площі житла (0,3% від за-
гального обсягу), що на 
42,3% менше рівня 2015 р.

Із загальної площі 
прийнятого в експлуата-

цію житла 9024,5 тис.м2 
становила площа квартир, 
342,3 тис.м2 – площа гур-
тожитків і приріст пло-
щі існуючих квартир за 

рахунок  реконструкції. 
Розподіл загаль-

ної кількості прийня-
тих в експлуатацію 
квартир за місцем будів-
ництва наведено в таблиці:

Крім того, у 2016 р. в 
країні прийнято в екс-
плуатацію дачні та садові 
будинки загальною пло-
щею 346,1 тис.м2, з яких 
56,0 тис.м2 (або 16,2% 
загальної площі дачних 
та садових будинків) – 
відповідно до Порядку.   

Загальна площа прий-
нятих в експлуатацію дач-
них і садових будинків 
порівняно з 2015 р. змен-
шилась на 19,9%, при цьо-

му без урахування площі, 
прийнятої в експлуата-
цію відповідно до Поряд-
ку, збільшилась на 4,6%. 

У цілому у 2016 р. за-
гальна площа прийнятих 
в експлуатацію житла 
та дачних і садових бу-
динків становила 9712,9 
тис.м2, що порівняно з 
2015р. менше на 15,4%, 
при цьому без урахуван-
ня площі, прийнятої в 
експлуатацію відповідно 

до Порядку, − на 0,9%. 
Інформацію щодо прий-

нятого в експлуатацію 
житла за регіонами наве-
дено у додатку.

Географічне охоплення
Усі регіони України, 

крім тимчасово окупова-
ної території Автономної 
Республіки Крим і м. Се-
вастополя, а також части-
ни зони проведення анти-
терористичної операції. 
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Президент Будівельної па-
лати України П.С.Шилюк взяв 
участь  і виступив у засіданні 
Комітету з питань будівни-
цтва, містобудування і жит-
лово-комунального господар-
ства Верховної Ради України. 
На засіданні обговорювались 
важливі питання, які вплива-
ють на розвиток будівельного 
комплексу та міського госпо-
дарства.

Зокрема, йшлося про під-
готовлений Урядом проект 
Закону «Про внесення зміни 
до деяких законодавчих ак-
тів України щодо поліпшен-
ня умов ведення будівельної 
діяльності, метою якого є де-
регуляція господарської діяль-
ності у будівництві.  

Депутати рекомендували 
внести урядовий законопро-
ект на розгляд Верховної Ради 
України, виключивши з нього 
деякі положення, які були вра-
ховані раніше.

Було розглянуто чутливе 
для працівників галузі пи-
тання стосовно розміру ко-
шторисної заробітної плати, 
який враховуватиметься при 
визначенні вартості будів-
ництва об`єктів у 2017 році, 
споруджуваних із залученням 
бюджетних коштів, коштів 
державних і комунальних під-
приємств, установ та організа-
цій, а також кредитів, виданих 
під державні гарантії. 

Петро Степанович Шилюк 
надав узагальнені Будівель-

ною палатою пропозиції бу-
дівельних організацій, що 
входять до  її складу, та реко-
мендував Мінрегіону приско-
рити  видання відповідного 
документу. За інформацією 
представників міністерства, 
такий документ буде най-
ближчим часом прийнято.

Гострій критиці на засідан-
ні була піддана Постанова На-
ціональної комісії з держав-
ного регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг №148 від 31.01.2017 р. 
«Про затвердження величин 
питомої вартості нестандарт-
ного приєднання електроуста-
новок до електричних мереж-
на 2017 рік». 

Документом внесені зміни 
до Методики розрахунку пла-
ти за приєднання  електроу-
становок до електромереж, які 
передбачають для замовників 
потужністю від 160 кВт до 
5000 кВт зміну концептуаль-
них підходів при розрахунку 
вартості приєднання.

 На думку розробників, 
внесені зміни до Методики 
мають переваги, оскільки до-
зволяють кожному замовни-
ку послуги з приєднання до 
електромереж завчасно,  до 
моменту звернення  до елек-
тропередавальної організації, 
визначитись із величиною 
вартості плати за приєднання 
потужності. 

Проте, як відзначали учас-
ники засідання, після прий-

няття внесених змін тарифи 
на приєднання збільшують-
ся в 6-10 разів, що вплине на 
собівартість будівництва і, зо-
крема, на збільшення вартості 
квадратного метра житла.

На думку П.С.Шилюка, та-
кий підхід енергетиків в чер-
гове вдарить по населенню, 
яке на сьогодні є основним ін-
вестором спорудження житла.

Стурбовані такою ситуа-
цією депутати  профільного 
комітету вирішили здійснити 
кроки з метою недопущення 
збільшення вказаних тарифів.

З турботою про людей 
йшлося  і при обговоренні 
змін до підготовленої редак-
ції законопроекту про житло-
во-комунальні послуги в ча-
стині набуття чинності норм 
щодо застосування пені за 
прострочену оплату житло-
во-комунальних послуг.

На засіданні  Комітету 
відбулася зацікавлена розмо-
ва при обговоренні проекту 
Національної стратегії по-
водження з відходами, підго-
товленої міжнародними екс-
пертами.  

В засіданні взяли участь 
у якості експертів Віце пре-
зидент Будівельної палати 
А.А.Дронь та член Президії, 
Голова комітету аналітики 
будівельної галузі та менед-
жменту підприємств А.М.Кар-
мінський.  

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 
ЧЛЕН КОЛЕГІЇ МІНРЕГІОНУ П.С.ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ 

У ЗАСІДАННІ ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ


