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Шановні 
колеги-будівельники, 

дорогі друзі!
Ми зібралися напередод-

ні великого свята, яке уосо-
блює професію будівельни-
ка, професію яку ми обрали 
з Вами  і вірно їй служимо.

В цьому залі - люди, 
які проектують, будують, 
виготовляють будівель-
ні матеріали і конструкції.

Скажу так, тут зібра-
лася еліта нашої галузі.

Сьогодні ми можемо го-
ворити про те, що будівельна 
сфера виконує  своє головне 
завдання - в нинішніх умовах 
вона вистояла і після кількаріч-
ного спаду демонструє пози-
тивні тенденції свого розвитку. 

Дивіться, за перше півріччя 
цього року підприємства Украї-

ни виконали будівельні роботи 
на суму 36 млрд.грн проти 24,9 
млрд.грн. в минулому році. Ін-
декс будівельної продукції за 
цей час порівняно з аналогіч-
ним періодом 2016 року зріс 
майже на  25%. І така тенден-
ція зберігається вже другий рік. 

Практично всі регіони 
України нарощують обсяги 
будівельних робіт. В Києві 
маємо зростання на 29%.

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 галузі.

Я вдячний працівникам га-
лузевого міністерства, профіль-
ного комітету Верховної Ради 
України, нашим партнерам - 
професійним об`єднанням, які 
разом з нами удосконалюють 
законодавство, працюють над 
спрощенням ведення будівель-
ного бізнесу, створюючи умо-
ви для розвитку будівництва.

Радий, що багато керів-
ників цих організацій при-
сутні на нашому зібранні.

Для мене, як колишньо-
го керівника Київміськбу-

ду, велика честь приймати 
тут і поздоровити з Днем 
будівельника  ветеранів, зо-
крема  колишніх керівників 
найбільшої свого часу бу-
дівельної структури України.

І я вдячний Вам, ко-
леги, що Ви з нами! 

На нашому прийомі при-
сутні представники моло-
дого покоління, робітники, 
інженери – люди, які, як ми 
кажемо, працюють на лінії.

Деяким з них я, як Прези-
дент Будівельної палати Украї-
ни, матиму можливість вру-
чити сьогодні наші відзнаки.

У нас є ще багато проблем, 
над якими працює Будівельна 
палата України разом з організа-
ціями, про які я щойно говорив.

Переконаний, що перспек-
тиви у будівельників є непогані.

А буде розвиватися будів-
ництво – буде розвиватися 
наша Держава.

Дорогі друзі!
В ці передсвяткові   дні  

я хочу щиро привітати всіх 
Вас і у Вашій особі всіх бу-
дівельників України з на-
шим професійним  святом.

Міцного Вам здоров`я і 
натхнення на нові добрі спра-
ви, щастя і благополуччя 
Вам і Вашим близьким! 

СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

ТЕЗИ ДО ВІТАЛЬНОГО СЛОВА З НАГОДИ ДНЯ БУДІВЕЛЬНИКА
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ, 
ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ П.С.ШИЛЮК ВИСТУПИВ 
НА УРОЧИСТОМУ ЗАСІДАННІ З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА - 

ДНЯ БУДІВЕЛЬНИКА, ЩО ВІДБУЛОСЯ 10 СЕРПНЯ 
В МІНРЕГІОНІ УКРАЇНИ

10 серпня в Мінрегіоні 
України відбулося урочисте за-
сідання з нагоди професійного 
свята працівників будівництва 
і промисловості будівельних 
матеріалів – Дня будівельника.

У  заході взяли участь пред-
ставники профільного міні-
стерства, центральних органів 
влади, керівники крупних бу-
дівельних компаній, проект-
них організацій, підприємств 
з виробництва будматеріалів, 
громадських організацій, інші. 

З вітальним словом висту-
пив Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального ро-
звитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко.

В своєму виступі він поін-
формував учасників про рефор-
му децентралізації. За словами 
Віце-прем`єра, проведення ре-

форми сьогодні дає можливість 
мати потужний центральний 
бюджет, накопичувати ресур-
си на місцях, що, в першу чергу 
прискорює процес будівництва як 
інфраструктурних проектів, так і 
соціальних об’єктів в регіонах.

Г.Г.Зубко зупинився на питан-
ні перегляду системи професій-
ної підготовки робітничих кадрів, 
оскільки сьогодні відчувається 
брак фахівців, насамперед, робіт-
ників нижньої ланки, які працю-
ють безпосередньо на будівництві.

Йшлося також про питан-
ня імплементації закону 1817 
щодо удосконалення місто-
будівної діяльності, внесення 
змін до ДБНів, що мають при-
скорити процес дерегуляції.

Під час заходу була підпи-
сана міжгалузева угода з про-
фспілками щодо підвищення 

заробітних плат у будівництві. 
Також відбулось вручення на-
город переможцям конкурсу на 
кращі будинки і споруди, збудо-
вані та прийняті в експлуатацію 
на території України у 2016 році.

На урочистостях виступив 
Президент Будівельної палати 
України, Герой України, За-
служений будівельник Украї-
ни Петро Степанович Шилюк, 
який тепло привітав всіх бу-
дівельників з їх професійним 
святом. У своєму виступі він 
також зупинився на проблемах, 
над якими працює Будівель-
на палата разом з галузевим 
міністерством, профільним 
комітетом Верховної Ради 
України, партнерами Палати - 
професійними об`єднаннями.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

Фото: Кирилла Латишева



Будівельна палата України                                           №7

4 5

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
9 СЕРПНЯ ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 
ГЕРОЙ УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ 

П.С.ШИЛЮК ПРОВІВ ПРИЙОМ З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА - 
ДНЯ БУДІВЕЛЬНИКА

 9 серпня Президент Бу-
дівельної палати України, 
Герой України, Заслужений 
будівельник України  П.С.
Шилюк провів прийом з 
нагоди професійного свята - 
Дня будівельника на базі кор-
порації «ДБК-Житлобуд».

У заході взяли участь пред-
ставники галузі, серед яких 
робітники, інженерно-технічні 
працівники, керівники круп-
них підприємств та організацій, 
проектних інститутів, будівель-
них навчальних закладів.

Учасників прийому прий-
шли привітати перший заступ-
ник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань будівни-
цтва, містобудування і житло-

во-комунального господарства 
Д.Й.Андрієвський, заступник 
міністра регіонального ро-
звитку, будівництва та житло-

во-комунального господарства 
України Л.Р. Парцхаладзе, Пре-
зидент Спілки підприємців 
малих, середніх і приватизо-
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ваних підприємств України 
Ю.І.Єхануров, Президент На-
ціональної спілки архітекторів 
України В.М.Гусаков, Ректор 
Київського Національного 
університету будівництва та 
архітектури П.М.Куліков, Го-
лова профспілки працівників 
будівництва та промбудма-
теріалів В.М.Андрєєв, Пре-
зидент академії будівництва 
І.І.Назаренко, інші високі го-
сті.

Серед учасників заходу 
були керівники Конфедерації 
будівельників України О.С.Ро-
тов, А.В.Беркута, Ю.С.Сербін.

Відкрив захід і виступив 
з вітальним словом  Петро 
Шилюк. Він відзначив, що бу-
дівельна галузь виконує  своє 
головне завдання - в нинішніх 
умовах вона вистояла і після 
кількарічного спаду демон-
струє позитивні тенденції сво-
го розвитку.

«Зокрема, за перше півріччя 
цього року підприємства 
України виконали будівельні 
роботи на суму 36 млрд.грн 
проти 24,9 млрд.грн. в мину-
лому році. Індекс будівельної 
продукції за цей час порівняно 

з аналогічним періодом 2016 
року зріс майже на  25%. І така 
тенденція зберігається вже 
другий рік.

Практично всі регіони 
України нарощують обсяги бу-
дівельних робіт. В Києві має-
мо зростання на 29%.

Важливо, що збільшують-
ся обсяги споруджуваного 
житла, промислових та інфра-
структурних об’єктів. Все це 
– результат щоденної наполег-
ливої роботи працівників га-
лузі»,- підкреслив Президент 
Будівельної палати.

П.С.Шилюк подякував пра-

цівникам галузевого міністер-
ства, профільного комітету 
Верховної Ради України, пар-
тнерам Палати – професійним 
об`єднанням за співпрацю з 
удосконалення законодавства, 
спрощення ведення будівель-
ного бізнесу, спрямованого на 
розвиток будівництва, та наго-
лосив на проблемах, які необ-
хідно вирішувати разом у най-
ближчий перспективі.

Він тепло привітав із свя-
том ветеранів-будівельників, 
серед яких колишні керівни-
ки найбільшої свого часу бу-
дівельної структури України 
Головкиївміськбуду Є.В.Бон-
даренко, А.П.Мартиненко.

Президент вручив кращим 
працівникам підприємств та 
організацій, що входять до 
складу Палати, почесні відзна-
ки.

Учасників прийому також 
вітали популярні українські 
артисти Павло Зібров, Алла 
Кудлай, Тоня Матвієнко, Ан-
дрій Іщенко, гурт «Барви» 
та народний хор корпорації 
«ДБК-Житлобуд».

Захід вів Народний артист 
України Петро Мага.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Тече Дніпро немов намисто,
Серед зелених берегів,

Зростає Київ – вічне місто,
Оплот п`ятнадцяти віків.

Під куполами золотими,
Що рахувати не берусь,

Дав Божу клятву Володимир,
І охрестилась давня Русь.

А ми в підручниках вивчали, 
Ще за радянської зорі, 

Що на цих землях працювали, 
Рибалки, теслі, гончари.

А зброярі робили зброю,
І кожі м`яли на Сирці,

А на вітрилах за водою,
В краї далекі йшли купці.

Тут руки славились робочі,
Не ледацюги, а орли,

Та люди з гордим йменням «Зодчі»,
Завжди найкращими були.

Так, в Київ завжди йшли гурьбою,
У когось мрія, в когось страх,

Але завжди над головою,
Потрібен добрий міцний дах!

Щоб не текло і не палило,
Не дошкуляв мороз і сніг,

Тож здавна зодчі не лінились,
Хати зростали вздовж доріг.

Майстри здавна були ретельні,
Софія древня – ось їх знак,

Що український будівельник,
В своїй професії мастак.

Немов вода ішли століття,
Як строгі воїни в бою,

А Київ завжди мав обличчя,
І світлу ауру свою.

У світових майстрів навчались.
Що проїжджали звідусіль,
Але і свого не цурались,

Завжди мав Київ добрий стиль.

ПРИВІТАННЯ БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ 
ВІД НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ ПЕТРА МАГИ 

Слава Будівельникам!



Будівельна палата України                                           №7

8

І завжди радувалось око,
Куди не глянеш із вікна,
Та рани – рвані і широкі,

Зробила в Києві війна.

Немов птахи підбиті білі,
Гарячим попелом до ніг,
На землю падали будівлі,

І Київ у руїнах ліг.

Тоді не стала на коліна,
Виймала кулі із грудей,

Мільйонна, велична країна,
Робочих видатних людей.

Які взялися будувати,
Робить одну з найважчих справ,

Повстав із попелу Хрещатик,
І Київ зовсім іншим став.

Від стародавнього Подолу,
До всіх віддалених кутків,

Зросла своя могутня школа,
Ясних майстрів – будівників.

Яка навчилась все робити,
Та ще робити так, як слід,
В умовах супер-дефіциту,
Коли й пісок був дефіцит.

Тепер усього вистачає,
Є матеріали, тільки став,

Кипить, гуде, у вись зростає,
Якби ніхто не заважав.

Якби ще нам такі закони,
Побільше справи, менше слів,

Які не чинять перепони,
Які для справжніх трударів.

Отож, щоб трохи захищатись,
Щоб будівельник не страждав,

З`явилась видатна Палата,
Поважних будівельних справ.

Тут не воюють конкуренти,
Усім хватає місця рук,

Тут на посаді Президента,
Простий Герой – Петро Шилюк!

Який зібрав навколо себе,
Тих, хто хотіли і змогли,

Всіх тих, хто вже давно до неба,
Свої будівлі довели!

В роботі перші – не останні,
І результати, аж дзвенять,

Представники  двохсот компаній,
Дозавтра можу називать.

«Укрреставрація», панове,
Й могутній «Київспецмонтаж»,
Концерн «Поділля» гоноровий,
І «Метробуд», як «Отче наш»!

І юний коледж будівничий,
І надпотужний інститут,

І Біла церква з нами звична,
І Харків – другий «Житлобуд».

Я міг би довго говорити,
Бо кожен з вас – це світлий скарб,

Який уміє сотворити,
Без шумних слів, без зайвих скарг.

Тому так тішаться партнери,
І коло друзів, що дав Бог,
Прем`єри, віце-прем`єри,

І всі, хто звик творить за трьох.

Та краще я потисну руку,
Могутня й вправна ця рука,
Мужчини видатного духу,
Маестро, пана Шилюка!

За те, що правильно й ретельно,
Він світлу лінію веде,

За те, що в справах будівельних,
Таких немає більш ніде!

Дивлюсь сміливо вам у очі,
Хорошим, добрим трударям,

Й лише два слова мовить хочу,
Панове, рідні! Слава Вам!!!
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ВІДБУЛОСЯ СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТІВ АНАЛІТИКИ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА  МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ І 

ЗЕЛЕНОГО  (ЕКОЛОГІЧНОГО) БУДІВНИЦТВА 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Одним з головних завдань 
Будівельної палати України 
є участь у розробці і впровад-
женні сучасної законодавчої 
і нормативної бази  у сфері 
містобудівної діяльності. 

Після експертного опра-
цювання в структурах Пала-
ти підготовлені зауваження 
і пропозиції до проектів до-
кументів вносяться до від-
повідних державних органів.

Саме аналізу першої ре-
дакції проекту ДБН В.1.2-
14 «Загальні принципи за-
безпечення надійності та 
конструктивної безпеки 
будівель, споруд, будівель-
них конструкцій та основ» 
було присвячене  спільне 
засідання комітетів аналіти-
ки будівельної галузі та ме-
неджменту підприємств і 
зеленого (екологічного) бу-
дівництва Будівельної па-
лати України, що відбуло-
ся  14 липня 2017 року. На 
думку учасників засідання, 
цей документ, за яким фахів-
цям доведеться працювати 
найближчі роки, має осно-
воположне значення.Відкри-
ваючи засідання, Перший 
віце-президент Будівельної 
палати С.Т.Сташевський під-
креслив важливість спільних 
засідань провідних комітетів 
Палати, відзначив високий 
рівень представництва учас-
ників засідання, більшість 
з яких складають еліту на-
шої галузі. Тема винесена 

на обговорення має велике 
значення для забезпечен-
ня надійності  споруджува-
них будинків, а значить для 
безпеки людей. Він запропо-
нував оформити висловлені 
пропозиції до документу у 
вигляді експертного виснов-
ку  Будівельної палати.

Вели засідання голови 
комітетів, відомі  в Україні 
фахівці будівельної галузі 
Анатоль Кармінський та Ген-
надій Фаренюк. Вони висту-
пили з грунтовним аналізом 
ситуації, що склалася в цій 
важливій сфері, висловили 
свої зауваження до зазначе-
ного проекту документу.

За словами голів комі-
тетів, проект ДБН пере-
вантажений науковою тер-
мінологією, методичними 
настановами, окремі його 
положення встановлюють 
обмеження  при застосуванні 
цих норм, що звужує  ефек-
тивність документу. Його не-
обхідно привести в порядок, 
щоб не було багатозначного 
трактування відповідних по-
ложень.

Учасники засідання – 
керівники крупних будівель-
них та проектних організа-
цій, відомі конструктори, 
вчені та експерти предметно 
розглянули винесену на об-
говорення попередню редак-
цію державних будівельних 
норм.

Свої думки і пропозиції 

висловили В.А.Каменев – 
генеральний директор ТОВ 
«Бюро інвестиційних проек-
тів – проектний менеджмент» 
та Р.С.Сивохін – головний 
конструктор цієї організації,  
А.М.Бамбура – представник 
ДНДІ будівельних конструк-
цій, доктор  технічних наук, 
Є.І.Коваленко – головний 
конструктор ЗАТ «Позняки-
жилбуд», Ю.С.Аністратен-
ко – генеральний директор 
ТОВ «Укрекспертиза в бу-
дівництві», В.В.Воробйов 
– директор інституту «Київ-
дормістпроект», В.М.Брунь-
ко – директор ТОВ «Інститут 
проектування», В.П.Омель-
чук – головний технолог 
ПрАТ ДБК – 4.

Обговорюючи техніч-
ні проблеми проекту ДБН, 
учасники засідання говорили 
і про необхідність регулю-
вання державою висотності 
житлового будівництва, 
підвищення відповідаль-
ності інвесторів, забудов-
ників, органів влади в питан-
нях забезпечення надійності 
та безпеки будівель, тощо.

Узагальнені пропозиції  
учасників засідання будуть 
представлені  Мінрегіону, як 
офіційний експертний вис-
новок Будівельної палати 
України, для врахування при 
підготовці остаточної редак-
ції зазначеного проекту ДБН.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ВИСТАВКОВО-КОНГРЕСНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року від-
булося засідання Коміте-
ту з питань міжнародного 
співробітництва та вистав-
ково-конгресної діяль-
ності Будівельної палати 
України під головуванням 
його керівника, Першо-
го віце-президента Палати  
С.Т.Сташевського.

У заході взяли  участь 
керівники провідних ор-
ганізацій – членів Палати 
та організацій-партнерів.

Центральною темою 
стало обговорення питань 
підготовки до Міжнарод-
ного будівельного Експофо-
руму «Будівництво. Архі-
тектура. Нерухомість», 
що має відбутися  на по-
чатку жовтня цього року.

Вітаючи учасників за-
сідання С.Т.Сташевський 
зазначив, що тематика сьо-
годнішнього заходу є надзви-
чайно важливою для галузі, 
насамперед, в частині  просу-
вання і популяризації новіт-
ніх технологій і матеріалів, 

сучасних містобудівних рі-
шень при забудові україн-
ських міст. «Наше завдання 
сьогодні визначити, що і в 
які терміни ми маємо зроби-
ти, як скоординувати роботу, 
щоб заплановані в рамках 
виставки заходи пройшли на 
належному рівні», - зазна-
чив Перший віце президент.

З інформацією  щодо кон-
цепції проведення вистав-
кових заходів виступив 
Генеральний директор ком-
панії «Київський міжнарод-
ний контрактовий ярмарок»  
О.П.Коваль. За його бачен-
ням, в перший день мають 
відбутися заходи, в яких 
візьмуть участь провідні бу-
дівельні компанії, виробники 
будівельних матеріалів. На-
ступного дня свої досягнення 
будуть демонструвати відомі 
архітектори та проектуваль-
ники, відбудеться і  традицій-
ний «марафон проектів». На 
третій день передбачаються 
заходи за участі дизайнерів 
та фахівців ландшафту.  Пла-

нуються також круглі столи, 
конференції, семінари, май-
стер-класи, під час яких об-
говорюватимуться перспек-
тиви розвитку будівельного 
комплексу, удосконалення 
законодавчої бази, будуть 
показані новітні техноло-
гії та матеріали, цікаві архі-
тектурні проекти і рішення.

В обговоренні взяли 
участь Президент Націо-
нальної спілки архітекторів  
України В.М.Гусаков,  Голова 
асоціації виробників цементу 
України «Укрцемент» П.С.Ка-
чур, Голова правління ПАТ 
«Домобудівний комбінат №4» 
С.А.Тимошенко, Перший 
віце-президент Асоціаціїї 
«Промислово-будівельна гру-
па «Ковальська» М.О.Субо-
тенко, Віце-президент – вико-
навчий директор Будівельної 
палати України А.А.Дронь, 
Директор ДНДІ будівельних 
конструкції Г.Г.Фаренюк, Ди-
ректор компанії «Укрсервекс» 
А.М.Кармінський,  інші учас-
ники засідання.

В цілому була підтримана 
концепція проведення Експо-
форуму, висловлено ряд кори-
сних пропозицій та зауважень 
до неї. На засіданні були  уз-
годжені пропозиції до складу 
Оргкомітету.

Доопрацьовані документи 
будуть подані до Мінрегіону, 
за сприяння якого організуєть-
ся зазначена виставка.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА

Представник Будівельної 
палати України взяв участь 
у розширеному засіданні Дер-
жмолодьжитла, яке відбулося 
в Мінрегіоні під головуванням 
Першого заступника Міністра 
В.А. Негоди.

  Фонд, який активно пра-
цює вже більше ніж чверть 
століття, на сьогодні забезпе-
чив житлом близько 150 тисяч 
громадян України, переважно, 
представників молоді. За весь 
період роботи за допомогою 
Фонду побудовано більше двох 
мільйонів квадратних метрів 
житла, а загальний кредит-
ний портфель фонду сьогод-
ні становить мільярд гривень.

     Наглядова Рада заслу-
хала доповідь голови прав-
ління Фонду С.О.Комнат-
ного та затвердила звіти по 
результатам роботи за 2016 рік.

  Особливе місце в засідан-
ні зайняли питання, присвячені 
25-річчю діяльності Державно-
го фонду сприяння молодіжно-
му житловому будівництву. В 
доповіді голови правління С. О. 
Комнатного приводилися, зокре-
ма, такі дані: 37,4 тисячі укладе-
них договорів пільгового креди-
тування та компенсації відсотків 
за кредитами, 2,3 мільйони збудо-
ваних квадратних метрів житла, 
3,7 міль’ярдів гривень задіяних 
в програмах Фонду бюджетних 
коштів, які було мультиплікова-
но за рахунок залучення коштів 
в будівництво в 8,5 млрд грн

   В числі присутніх крім 
членів Наглядової ради в залі 
були народні депутати, представ-
ники органів влади та місцевого 

самоврядування України, праців-
ники трудового колективу Фонду. 

    В засіданні взяв участь та 
виступив Перший заступник 
Президента Будівельної палати 
України С.Т.Сташевський. Він 
привітав учасників з 25-річчям 
організації від імені Президента 
Палати, Героя України П.С.Ши-
люка. За словами С.Т.Сташев-
ського, започаткований в перші 
роки незалежності нашої Дер-
жави Фонд, підхопив тоді пе-
ретворення, які необхідно було 
провести при переході від цен-
тралізованої економічної моделі 
до ринкових відносин, в т.ч. у 
такому чутливому питанні, як 
забезпечення населення житлом.

   «Об`єднавши масовий 
рух молодіжних житлових 
комплексів, та впорядкувавши 
його, Ваша організація, можна 
сказати, пом`якшила негативні 
наслідки різкої зміни системи 
вирішення житлових проблем. 
У частини населення, зокрема 
молоді, з`явилася організація, 
яка взялася допомагати у цьому.»

    Станіслав Сташевський, і 
як один з керівників найбільшої 
будівельної на той час струк-
тури – Київміськбуд, і як бага-
торічний перший заступник 
Мера Києва поділився своїм 
досвідом сприяння  організа-
ції цієї важливої справи, вис-
ловив побажання на майбутнє.

  На його думку зараз у Фон-
ду відкривається «нове дихан-
ня»: удосконалюється законо-
давство, організація залучається 
до нових програм, в т.ч. здешев-
лення вартості кредитів, креди-
тування реконструкції ЖКХ, 

зусиллями Фонду сформова-
но Єдиний державний реєстр 
громадян, що потребують 
поліпшення житлових умов.

    Він переконаний, що і 
оновлення Спостережної ради 
Фонду, а це сьогодні потужна 
структура, сприятиме розвитку 
важливої і відповідної справи.

  Було зазначено, що між Бу-
дівельною палатою і Фондом іс-
нують давні ділові стосунки, що 
ґрунтуються на Меморандумі 
про співпрацю між Будівельною 
палатою України і Державною 
фінансовою установою «Дер-
жавний  фонд сприяння молодіж-
ному житловому будівництву».

   Президент Палати, член 
Наглядової ради Фонду, Герой 
України П.С.Шилюк є палким 
прихильником такої співпраці, 
в той же час голова правління 
Фонду С.О.Комнатний завжди 
бере участь у заходах Палати, 
спирається на поради і практич-
ну допомогу колег-будівельників.

   В Будівельній палаті ро-
зуміють, що все це робить-
ся для людей, які потребу-
ють житла, в першу чергу 
молодих, для будівельників, 
що отримують інвестиції і ро-
боту, а, значить, для розвитку 
будівельного комплексу і еко-
номіки нашої Держави в цілому.

  С.Т. Сташевський повідомив, 
що у зв’язку з 25-річчям від дня 
заснування Фонд Держмолодь-
житло нагороджений почесною 
відзнакою Будівельної палати 
України медаллю «Золота кель-
ма» та вручив нагороду колективу.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

МІЖ ПРОФСПІЛКОЮ ТА МІНРЕГІОНОМ ПІДПИСАНА 
ГАЛУЗЕВА УГОДА

Напередодні професійного 
свята – Дня будівельника, 
який 2017 року в Україні від-
значався 13 серпня, була під-
писана Галузева Угода між 
Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального госпо-
дарства України і Профспіл-
кою працівників будівництва 
і промисловості будівельних 
матеріалів України.

За умовами Угоди, тариф-
ні ставки та посадові оклади, 
які розраховуються із прожит-
кового мінімуму, виростуть 
на 35 відсотків із 1 вересня 
2017 року та 60% з 1 грудня 
2017 року. Одночасно водять-
ся додаткові гарантії захисту 
робочих місць робітників від 
масових звільнень відповід-
но до Директиви 98/59/ЄС.

Сторони також домови-
лись про проведення пере-
говорів щодо імплементації 
кращих міжнародних прак-
тик в українському законо-
давстві щодо безпеки і гі-
гієни праці будівельників 
(Конвенції Міжнародної ор-
ганізації праці 167, 121 та 187).

Окремими новими зо-
бов’заннями визначені забез-
печення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків, 
а також соціального захисту 
та обов’язкового спеціаль-
ного страхування на випадок 
інфікування ВІЛ-інфекцією.

Угода буде мати вплив 
на умови праці і заробітну 
плату більше  як  650  ти-
сяч працівників будівель-
ної галузі в Україні, а також 
десятків тисяч працівників 

суміжних професій, які зга-
дуються в тексті Угоди.

Профспілка працівників 
будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів Украї-
ни – єдина галузева профспіл-
кова організація, яка об’єднує 
в усіх регіонах України більше 
80 тисяч працівників будівни-
цтва, цементних, металоо-
бробних, цегельних та інших 
підприємств промисловості 
будівельних матеріалів, бу-
дівельної індустрії та ме-
ханізації, виробників скла, а 
також архітекторів, проек-
тантів, учнів і студентів бу-
дівельних навчальних закладів 
та їх викладачів.

Джерело: Прес-служба 
Профспілки працівників 

будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів  України

Фото: Кирилла Латишева
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ 
УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯ ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року відбу-
лось засідання  Комітету Вер-
ховної Ради України з питань 
будівництва, містобудування і 
житлово-комунального госпо-
дарства, на якому були розгля-
нуті, зокрема, проекти Законів 
України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
щодо поліпшення інвестицій-
ного клімату України.  

При обговоренні законопро-
екту про внесення змін до За-
кону України «Про будівельні 
норми», підготовленого Кабіне-
том Міністрів України, виступив 
член Президії, голова Коміте-
ту аналітики будівельної галузі 

та менеджменту 
підприємств Бу-
дівельної пала-
ти України Ана-
толь Кармінский.

Він прокомен-
тував поясню-
вальну записку 
Мінрегіону до 
цього докумен-
ту, якою перед-

бачається розширення кола 
організацій, що можуть роз-
робляти будівельні норми та 
залучення більш широкого 
потенціалу інститутів НАНУ, 
вищих навчальних закладів 
III-IV рівнів акредитації, про-
фільних асоціацій, професійних 
спілок, деяких інших структур.

А.Кармінський зазначив, що 
пропозиція міністерства є над-
звичайно актуальною з ураху-
ванням гострого дефіциту фа-
хових розробників будівельних 
норм і коштів для їх розробки.

Однак у законопроекті ре-
алізація цієї мети не знайшла 

свого відображення, більше 
того, єдиними розробниками 
будівельних норм визначаються 
базові організації у будівництві, 
що виконують наукові роботи.

Було запропоновано також 
законодавчо визначити термін 
“норматив”, який повинен мі-
стити кількісну характеристику 
будівельних норм. Зараз тут є 
розбіжності між законом “Про 
регулювання містобудівної 
діяльності” та ДСТУ “Наста-
нова з організації проведення 
експертизи проектної докумен-
тації” та іншими нормативни-
ми документами. Відповідні 
неузгодженості роблять неле-
гітимними  експертні виснов-
ки, зроблені в останні роки.

Ці та інші Зауваження Бу-
дівельної палати, викладені 
у відповідній довідці, за рі-
шенням Комітету мають бути  
враховані при доопрацюван-
ні зазначеного документу.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України


