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Щодо відновлення фінан-
сування Програми державної 
підтримки будівництва до-
ступного житла. 

У радянські часи була така 
передача «Не все так погано в 
нашому домі». Там розповіда-
ли про ті чи інші досягнення і 
відзначали, що не все так по-
гано... Сьогодні я хотів би ска-
зати, що будівельна галузь в 
минулому році показала зро-
стання. Так, хотілося б біль-
ше, в радянські часи ми буду-
вали 24 млн кв. метра житла, 
сьогодні понад 10 млн кв. ме-
тра, але темпи зростання є.

До антикризової програми 
спільних дій влади та бізнесу 
на 2017 рік Будівельна пала-
та України внесла пропози-
ції щодо розвитку програми 
«Доступне житло». Зараз до 
існуючих категорій грома-
дян в Україні, які мають пра-
во  претендувати на держав-
ну підтримку у забезпеченні 

житлом, додалися нові кате-
горії -  учасники АТО, виму-
шені переселенці, діти-си-
роти. Мова йде про десятки 
тисяч сімей, і тому держава не 
може обмежуватися тут лише 
простою констатацією факту. 
Певні кошти в бюджетах всіх 
рівнів передбачаються, але 
ми очікуємо на  повноцінне  
бюджетне фінансування про-
грами «Доступне житло» на 
2018 рік, за розрахунками тут 
потрібно 1 млрд грн. 

Крім того, Будівельна па-
лата підтримує в цілому 
ініціативу фонду Держмо-
лодьжитло щодо розробки 
концепцій державних про-
грам забезпечення житлом та-
ких категорій громадян. 

Ще раз хочу наголосити на 
необхідності також прийнят-
тя Програми щодо підтримки 
індустріального будівництва, 
який є одним із напрямів 
швидкого спорудження су-
часних, якісних житлових бу-
динків. При цьому не йдеться 
про пряме державне фінансу-
вання цієї важливої загально-
державної справи, але підтрим-
ка необхідна. Вона може бути 
у вигляді податкових пільг, 
фінансування інноваційних 
проектів, дотування процент-
ної ставки по кредитах тощо.

У багатьох розвинених 
країнах саме індустріальне 

будівництво дозволило наси-
тити і урізноманітнити ринок 
житла. І нам необхідно прове-
сти кардинальну реконструк-
цію та модернізацію виробни-
чої бази десятків підприємств 
домобудування, які ще збере-
глися  в Україні.

З власного досвіду ска-
жу, що ми в корпорації 
«ДБК-ЖИТЛОБУД», не чека-
ючи рішень згори, власними 
силами закупили в Німеччині 
і вже монтуємо на одному з 
наших підприємств нову ви-
робничу лінію. Введення її 
в експлуатацію  дозволить 
виготовляти сучасні залізо-
бетонні вироби і конструкції 
високої  якості, дозволить сут-
тєво  підвищити якість житла, 
в той же час  зменшити його 
собівартість.

Але далеко не всі здатні 
зробити таке без сприяння 
держави.

Також багато років гово-
римо про необхідність прий-
няття закону «Про орендне 
житло». 

У багатьох країнах вве-
дення в законодавство такої 
категорії житла є усталеною 
практикою. Треба вже нареш-
ті подібне зробити у нас. Це 
дозволить залучати нові ін-
вестиції у будівництво житла,  
стимулювати розвиток  масо-
вого і доступного сегменту 

СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Тези виступу на антикризовій Раді громадських організацій 
1 листопада 2017 року
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житла на ринку нерухомості.
Про проблему  так званих 

«хрущовок»  в Україні ми та-
кож говоримо уже десятиліт-
тями і мало що робимо. В той 
час  наші сусіди завершують 
цю роботу.  І їх досвід необ-
хідно використати.

На мою думку, капіталь-
ний ремонт чи навіть модер-
нізація панельних будинків 
50-60-х років є економічно 
невигідним. За своїми ха-
рактеристиками основна ча-
стина таких будинків розра-
ховувалась  приблизно на 50 
років експлуатації.  На сьо-
годні вони всі вони застаріли 
- як фізично, так і морально, 
деякі будинки переходять до 
категорії аварійних, мало-
придатних чи  ризикованих 
для проживання. При цьому 
територія кварталів старої 
забудови (вона, як правило, 
прилягає до центральної ча-
стини міста, що підвищує її 
ціну)  використовується не-
ефективно.  

Найбільш доцільним 
вирішенням цієї проблеми 
було б цілковите знесення 
«хрущовок» з  наступною 
комплексною забудовою те-
риторії  новими сучасними 
будинками. Очевидно,  мож-
лива тут і реконструкція 

«хрущовок», але лише як 
окремі, точкові проекти. 

Зрозуміло, для таких мас-
штабних рішень  потрібна ці-
льова державна програма, за-
конодавче забезпечення цілої 
низки питань:  хто має право 
на отримання нового жит-
ла, в разі знесення старого 
будинку, за якими розрахун-
ками буде відбуватися обмін 
квадратних метрів,  як будуть 
захищені права інвесторів 
тощо. Це все дуже непрості 
питання, але без них будемо 
і далі стояти на місці в такій  
гостросоціальній проблемі. 

Хотів би звернути вашу 
увагу на проблему, яка ви-
никла за останні 2-3 роки, 
– це нестача кваліфікова-
них кадрів масових робіт-
ничих професій.  Зниження 
обсягів будівництва, з яким 
ми стикалися нещодавно, 
порівняно невисокі зарплати 
-  спровокували відтік робіт-
ників будівельних професій. 
Відповідно будівельні ор-
ганізації опинилися не лише 
перед проблемою підготовки 
кваліфікованих кадрів, але і 
їх закріплення.  

Рішення Мінрегіону  на-
дало можливість збільшувати  
розмір кошторисної заробіт-
ної плати на об’єктах, які бу-

дуються за рахунок держав-
ного чи місцевих бюджетів, 
але очевидно, що воно не до-
зволить кардинально змінити 
ситуацію. 

Будівельна палата тримає 
цю проблему у полі зору, ми 
ініціюємо ряд заходів разом з  
Міносвіти, з яким укладено 
Меморандум про співпрацю. 
Зокрема, ініціюємо унорму-
вати  тристоронні угоди між 
замовником, профтехучи-
лищем (ліцеєм) і молодим 
фахівцем, які  забезпечували  
б  інтереси всіх сторін.  Адже 
сьогодні 70-80 відсотків ви-
пускників таких училищ піс-
ля отримання спеціальності  
влаштовуються на роботу на 
свій розсуд, у тому числі за 
кордоном.  Для кого ж ми тоді 
готуємо кадри? Навіщо під-
тримуємо діяльність закладів 
профтехосвіти?

Шановні колеги, з метою 
осучаснення антикризової 
програми спільних дій Бу-
дівельна палата внесла до неї 
корективи. Ці пропозиції , як 
і в цілому аналіз виконання 
цього документа необхідно 
врахувати в «Платформі еко-
номічного патріотизму», яку 
планується розглянути на по-
зачерговому з’їзді УСПП. 

Дякую за увагу.
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 Київський міський голова 
В.В. Кличко та Президент 
Будівельної палати України, 
Герой України П.С. Шилюк 
взяли участь в урочистій цере-
монії відкриття в Києві нового 
дитячого садка. 

Цей облаштований за най-
вищими стандартами сучасний 
дошкільний дитячий заклад 
був збудований Корпорацією 
«ДБК-ЖИТЛОБУД» в 20-му мі-
крорайоні столиці і тепер його 
передано в комунальну влас-
ність. Ця подія була радо зу-
стрінута мешканцями житлового 
комплексу «Милославичі», забу-
довником якого також є Корпора-
ція, адже це поки єдиний у мікро-
районі подібний заклад, а серед 
власників нових квартир  багато 
молодих родин з дітьми.

Виступаючи перед присутні-
ми на урочистій церемонії від-
криття нового соціально значу-
щого об`єкту столиці, міський 
голова зазначив, що влада тримає 
курс на прискорений розвиток 
соціальної інфраструктури міста. 
Як підкреслив Віталій Кличко, за 

2017 рік в Києві вже було відкри-
то 7 нових дитячих садків, а до 
кінця року планується довести їх 
число до 10-ти. Такого приросту 
в Києві не було вже багато років. 
В столиці  вдалося втричі скоро-
тити чергу в дошкільні заклади - з 
15-ти тисяч до 5-ти. І на порядку 
денному влади стоїть завдання за 
рахунок будівництва достатньої 
кількості садків взагалі ліквіду-
вати таку чергу.

За словами П.С. Шилюка 
Корпорація «ДБК-ЖИТЛОБУД» 
прагне будувати житло для киян 
комплексно, з усіма  необхідни-
ми об’єктами інфраструктури.

«Тут ми шукали шляхи вирі-
шення цієї проблеми разом з 
міською владою і ми їх знайшли. 
Сьогодні, бачимо,  задоволене 
керівництво міста, району, а го-
ловне жителі Троєщини. Задо-
волені і будівельники, які  добре 
виконали свою справу», - сказав 
П.С.Шилюк

Як зазначила у своєму виступі 
керівник нового закладу О.А. Ку-
лик: «Садок у нас має фізкуль-
турно-оздоровчий напрямок, а 
також музично-естетичний, тому 
я вважаю, що у нас є все, і навіть, 
більше для того, щоб і батьки і 
діти були щасливі. Я з самого по-
чатку будівництва, бачила з яким 
ентузіазмом і з душею будівель-
ники ставилися до того, що вони 
роблять. Радилися, який колір, 
який паркет, який ламінат, що 
краще треба зробити, бо вони ду-
мали про дітей».

Символічний ключ від ново-
го палацу щасливого дитинства 
О.А. Кулик вручив Президент 
Будівельної палати України, 
керівник Корпорації «ДБК-ЖИТ-
ЛОБУД», Герой України П.С. 
Шилюк.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.В.КЛИЧКО ТА ПРЕЗИДЕНТ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ П.С. ШИЛЮК ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В 
УРОЧИСТІЙ ЦЕРЕМОНІЇ ВІДКРИТТЯ НОВОГО ДИТЯЧОГО САДКА



Будівельна палата України                                        №10

6

Президент Будівельної України, 
член Антикризової ради громад-
ських організацій України, Герой 
України П.С.Шилюк взяв участь 
у роботі цієї важливої структури.

Учасники засідання,  яке вів 
Президент УСПП А.К.Кінах,  
обговорили питання забезпечен-
ня виходу економіки країни на 
траєкторію зростання після три-
валого періоду рецесії. У центрі 
уваги був, зокрема,  проект до-
кументу «Платформа економіч-
ного патріотизму: невідкладні 
заходи», який містить пропози-
ції з відновлення промислового 
розвитку країни.

У своєму виступі на засідан-
ні П.С.Шилюк відзначив, що 
останнім часом будівельна га-
лузь демонструє позитивні тен-

денції свого розвитку. «Так, ми 
сьогодні  вводимо житла менше, 
ніж  було за радянських часів, 
але  є просування, є і перспек-
тиви. Важливо, що нині будуємо 
більш якісні і комфортні квар-
тири, запроваджуємо нові тех-
нології, в цілому модернізуємо 
галузь, - сказав він. -   Нещо-
давно на Міжнародній виставці 
«Будівництво. Архітектура. Не-
рухомість»,  яку ми провели  у 
Києві, кращі наші підприємства 
демонстрували свої досягнен-
ня».

П.С.Шилюк також наголо-
сив на заходах, які стимулюва-
тимуть розвиток будівництва в 
країні. Зокрема, він підкреслив 
важливість відновлення фінан-
сування Програми державної 

підтримки будівництва доступ-
ного житла, в першу чергу для 
пільгових категорій громадян.

На думку Президента Бу-
дівельної палати, необхідно 
також відповідально  підійти 
до проблеми реконструкції ма-
сового житла 60-70-х років, т.з. 
«хрущовок», яке вже на 80% за-
старіло морально і фізично і бу-
ває створює небезпеку для меш-
канців.

Він запропонував об’єднати 
нарешті зусилля  профільного 
міністерства, відповідних комі-
тетів Верховної Ради  з метою 
удосконалення законодавства і 
створення привабливого інве-
стиційного клімату для вирішен-
ня цієї гостросоціальної пробле-
ми. Це дозволить місцевій владі,  

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ 
АНТИКРИЗОВОЇ РАДИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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забудовникам активно розгорну-
ти роботи на цьому напрямі.   

П.С.Шилюк зупинився на 
питаннях підготовки професій-
них кадрів для будівельної га-
лузі. «Будівельна палата три-
має цю проблему у полі зору, 
ми ініціюємо ряд заходів разом 
з  Міносвіти, з яким укладено 
Меморандум про співпрацю. 
Зокрема, ініціюємо унормува-
ти  тристоронні угоди між за-
мовником, профтехучилищем 
(ліцеєм) і молодим фахівцем, 
які  забезпечували  б  інтере-
си всіх сторін.  Адже сьогодні 
70-80 відсотків випускників 
таких училищ після отримання 
спеціальності  влаштовуються 
на роботу на свій розсуд, у тому 
числі за кордоном.  Для кого ж 
ми тоді готуємо кадри? Наві-
що підтримуємо діяльність за-
кладів профтехосвіти?», - ска-
зав він.

П.С.Шилюк зазначив, 
що Будівельна палата Украї-
ни підготувала свої оновлені 
пропозиції щодо розвитку 
будівельної галузі до Проек-

ту «Платформи економічного 
патріотизму: невідкладні за-
ходи», який   передбачено ви-
нести на розгляд Всеукраїн-
ського розширеного з’їзду 
промисловців, роботодавців та 
підприємців 10 листопада 2017 
року.

Учасники засідання Анти-
кризової ради прийняли рішен-
ня щодо  ухвалення пропозицій 
з відновлення  промислового 

розвитку країни, прийнятих 
на основі експертних обгово-
рень, круглих столів, форумів, 
організованих УПСС спільно з 
партнерами по Антикризовій 
раді та положень Антикризової 
програми спільних дій влади і 
бізнесу у форматі «Платформи 
економічного патріотизму: не-
відкладні заходи».

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕДСТАВНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У РОБОТІ З’ЇЗДУ УСПП

У Києві відбувся XV розши-
рений з’їзд Українського союзу  
промисловців і  підприємців. 

Ділова спільнота обговори-
ла програму індустріально-ін-
новаційного розвитку країни 
– «Платформа економічного 
патріотизму». Це комплекс рі-
шень щодо покращення по-
даткової політики, запобігання 
монополізації ринків, гаранту-
вання дотримання прав влас-
ності і свободи підприємництва 
в Україні, що мають дати 7-8% 
ріст ВВП вже в найближчі роки.

Серед учасників форуму 
були керівники крупних про-
мислових підприємств країни, 
бізнесових структур, громадсь-
ких організацій, вчені. Участь у 
з’їзді взяли також народні депу-
тати, зарубіжні гості, представ-
ники дипломатичного корпусу.

Делегатами з’їзду УСПП 
від Будівельної палати Украї-
ни обрані перший віце-прези-

дент Палати С.Т.Сташевський 
та голова правління корпорації 
«ДБК-ЖИТЛОБУД» П.П. Ши-
люк. Серед учасників з’їзду 
були також віце-президент – ви-
конавчий директор  Будівельної 
палати А.А.Дронь, віце-прези-
дент корпорації «ДБК-ЖИТ-
ЛОБУД» В.М. Сліпецький. 

    З доповіддю на з’їзді висту-
пив президент УСПП, голова 
Антикризової ради громадських 
організацій України А.К.Кінах.  
Він загострив увагу на пробле-
мах, які гальмують економічний 
розвиток України, заважають 
створенню сприятливого біз-
нес-клімату, притоку інвестицій.  
Зокрема, причини несприятли-
вого ділового клімату потенцій-
ні інвестори вбачають у значних 
масштабах корупції, недовірі до 
судових органів, монополізації 
ринків. Тривають процеси трудо-
вої міграції та бізнес-еміграції, 
відтоку кваліфікованих кадрів.  

Презентована в експертному 
колі «Платформа» виділяє  еко-
номічний  патріотизм, що  більш 
всього цінує новостворене  ро-
боче місце і сталий розвиток на-
ціональної економіки. Документ  
має в основі пропозиції провід-
них бізнес-асоціацій України, 
наукових установ, роботодавців 
і профспілок. Вона містить пер-
шочергові заходи на найближчий 
рік із більш широкого переліку 
розробленої раніше та постійно 
оновлюваної Антикризової про-
грами спільних дій влади та біз-
несу. З деяких з них вже прий-
няті урядові рішення: підтримки 
виробника і експортера, знят-
тя частини санкцій і штрафів 
із вітчизняних компаній тощо.

«Втім, на жаль, більшість 
із них досі не втілені в жит-
тя, - заявив президент УСПП 
Анатолій Кінах. - Саме тому 
УСПП та Антикризова рада 
організують громадський кон-
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троль за виконанням вже прий-
нятих рішень Кабміну та тими, 
що пропонуються у «Платформі 
економічного патріотизму». Так, 
уже на наступному тижні прой-
де спільне з Урядом засідання за 
участі правоохоронних структур 
з приводу «наїздів» на бізнес си-
ловиків та великої кількості ви-
падків рейдерства. До кінця року 
має бути і ініційоване нами обго-
ворення в трикутнику «Уряд-На-
цбанк-бізнес» щодо спрощення 

доступу до фінансових ресурсів».
В обговоренні взяли участь 

народні депутати А.В.Бабак, 
О.П.Продан, С.О.Тарута, голова 
Ради підприємців при Кабінеті 
Міністрів Л.П.Козаченко, прези-
дент Торгово-промислової палати 
України Г.Д. Чижиков, почесний 
президент асоціації «Укрлегпром» 
В.А.Ізовіт, керівники ряду  ве-
ликих підприємств та інші.

На з’їзді також висту-
пив президент Міжнарод-

ного союзу промисловців 
та підприємців В.П. Тарлєв.

Делегати з’їзду підтримали 
проект «Платформа економіч-
ного патріотизму: невідкладні 
заходи» та доручили Антикри-
зовій раді громадських органі-
зацій організувати контроль за 
ходом реалізації заходів, визна-
чених у Платформі, у діяль-
ності органів державної влади.

Джерело: Прес-служба УСПП і 
Будівельної палати України
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ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БПУ С.СТАШЕВСЬКИЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У ПІДПИСАННІ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ЩОДО 

РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

21 листопада 2017 року 
Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва 
та ЖКГ в особі заступника 
міністра з питань будівни-
цтва Лева Парцхаладзе та 
громадська організація «Ра-
зом проти корупції», німець-
ке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ), гро-
мадська організація «Офіс 
ефективного регулювання» 
(BRDO), Будівельна пала-
та України, Конфедерація 
будівельників України, На-
ціональна спілка архітек-
торів України, Інститут 
архітектури, урбаністики 
та регіоналістики НСАУ, 
ДП «ДІПРОМІСТО» та ДП 
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» в 
особі їх представників під-
писали Меморандум про 
співробітництво щодо розро-
блення та реалізації концеп-
ції публічного управління у 
галузі будівництва.

«Ця концепція дозволить 
об’єднати і зробити публічною 

всю дозвільну інформацію в 
будівництві, створивши єдине 
публічне джерело актуальної 
та достовірної інформації — 
Містобудівний кадастр. У ньо-
му будуть міститися всі дані 
про будівництво з Державного 
земельного кадастру, Держав-
ного реєстру прав на нерухоме 
майно, геопросторових даних 
технічної інвентаризації та об-
ліку об’єктів нерухомого май-
на, єдиного адресного реєстру. 
Це зробить діяльність у будів-
ництві прозорішою та прості-
шою, зменшить можливі ко-
рупційні ризики та покращить 
інвестиційний клімат», — на-
голосив Лев Парцхаладзе пе-
ред підписанням Меморанду-
му.

У свою чергу, директор 
проекту GIZ «Інтегрова-
ний розвиток міст в Україні» 
Матіас Брандт сказав: «Ми 
дуже раді зробити свій внесок 
у розроблення цієї Концепції, 
поділитися власним досвідом 
та досвідом західних країн. 

Сьогодні прозорість у галузі 
будівництва дуже важлива. 
Вона сприятиме створенню 
нових робочих місць, реаліза-
ції нових важливих проектів 
та, найголовніше, стабільному 
розвитку міст».

Виступаючи на підписан-
ні Меморандуму, перший ві-
це-президент Будівельної 
палати України Станіслав 
Сташевський наголосив, що 
сьогодні все більше і більше 
громадськості залучається ор-
ганами влади для вирішення 
важливих державних питань. 
«Впевнений, тільки спільними 
зусиллями разом з громадсь-
кими організаціями та всіма 
зацікавленими сторонами ми 
досягнемо позитивного ре-
зультату», – сказав він.

Концепція публічного 
управління міститиме основ-
ні принципи впровадження 
електронного урядування у 
містобудівну діяльність. Її ре-
алізація сприятиме: удоскона-
ленню процесів управління; 
спрощенню та прискоренню 
дозвільних процедур у будів-
ництві; зменшенню корупцій-
них ризиків; покращенню ін-
вестиційного клімату.

Згідно з Меморандумом, 
сторони домовилися співпра-
цювати у розробленні, публіч-
ній презентації, відкритому 
обговоренні та доопрацюванні 
Концепції, схваленні її Уря-
дом, а також у роботі над про-
ектами нормативно-правових 
актів на її виконання.

Джерело: Мінрегіон та  прес-служба 
Будівельної палати України

Фото: Андрій Яворський - 
портал Build Portal
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20 листопада у Мінрегіоні 
відбувся круглий стіл, на яко-
му були обговорені питання 
реновації  застарілого житло-
вого фонду, зокрема, доля так 
званих «хрущовок».

Заступник міністра регіо-
нального розвитку, будівництва 
та ЖКГ Лев Парцхаладзе пові-
домив, що Мінрегіон ініціював 
розробку нового ефективного 
законопроекту реновації за-
старілого житлового фонду.

«З кожним роком тема за-
старілого житлового фонду в 
Україні стає більш нагальною 
та гострою. Діючий закон, який 
був прийнятий ще у 2006 році, 
виявився неефективним і на 
практиці не зміг масово вирі-
шити проблему з так званими 
«хрущовками». Для покращен-
ня умов проживання українців 

та з метою комплексної ре-
конструкції застарілого житла 
Мінрегіон ініціював розробку 
нового ефективного законо-
проекту, який буде адаптова-
ний під українські реалії. І це 
треба зробити до кінця цього 
року, щоб вже в наступному 
році законопроект міг бути ви-
несений на розгляд до Верхов-
ної Ради», — сказав він.

За словами Парцхаладзе, 
концептуальні параметри май-
бутнього законопроекту мають 
стати спільним рішенням для 
вирішення питань всіх зацікав-
лених сторін: громадян, ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня та інвесторів і враховувати 
попередній досвід України та 
кращі світові практики. Щоб 
новий закон був дійсно ефек-
тивним, він має максимально 

запобігати виникненню мож-
ливих ризиків для населення.

Перший віце-президент 
Будівельної палати Станіслав 
Сташевський, який взяв участь 
в обговоренні, наголосив, що 
в Україні спізнюються з вирі-
шенням цієї проблеми, особ-
ливо у порівнянні з деякими 
іншими державами.

«Будівельна палата,  її Прези-
дент Петро  Шилюк уже не раз 
порушували  питання застаріло-
го житла на різних рівнях, пропо-
нували ряд законодавчих ініціа-
тив. Ми і зараз готові передати 
Мінрегіону нові напрацювання. 
Треба невідкладно переглянути 
існуючу  відповідну законодавчу 
базу, програми, якщо треба – іні-
ціювати нові,  і нарешті діяти», 
- сказав Станіслав Сташевський.

У Будівельній палаті вва-

ПРОБЛЕМА «ХРУЩОВОК» УЖЕ ДАВНО НА ЧАСІ - ПЕРШИЙ 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ С. СТАШЕВСЬКИЙ
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жають, що під терміном рекон-
струкція застарілого житла слід 
розуміти знесення старих, вет-
хих, непридатних до подальшої 
експлуатації  будинків і споруд-
ження на їх місці нового, сучас-
ного житла з відповідною інфра-
структурою. 

При цьому, можлива і модер-
нізація окремих старих будинків 
-  з надбудовою, переплануван-
ням тощо. Але масово модер-
нізувати вітчизняні «хрущовки», 
як це було зроблено, наприклад, 
у тій же Польщі, навряд чи  вий-
де, оскільки стан  основних кон-
структивних елементів наших 
будинків не дозволяє здійснити 
такі проекти.

Станіслав Сташевський на-
голосив, що у такій важливій 
гостросоціальній проблемі не 
обійтися без відповідної цільової 
державної програми.  «Звичай-
но, мова не йде про виділення 
величезних бюджетних коштів, 
будемо реалістами. Знаю, що 
лише в Києві річна потреба у 
фінансуванні знесення та пере-
селення обраховано у розмірі 16 
млрд гривень. Основне наван-

таження тут ляже на інвесторів, 
для яких держава має створити 
сприятливі умови. Словом, є тут 
питання загальнодержавного 
рівня, є і великий обсяг роботи 
для органів місцевого самовря-
дування.    Але, повторюю, дер-
жава не повинна перекладати все 
на міста», - сказав він.

Заступник голови КМДА 
Олександр Спасибко нагадав, 
що у столиці вже готовий проект 
комплексної реконструкції квар-
талів зі знесенням застарілого 
житлового фонду. Для відселен-
ня його мешканців передбачено 
побудувати стартовий житло-
во-громадський комплекс на 282 
квартир на вільній від капіталь-
ної забудови ділянці та блок тор-
говельно-побутового призначен-
ня з багаторівневим паркінгом. 
На перспективу передбачено зве-
дення житлових висоток на місці 
застарілої п’ятиповерхової забу-
дови з метою поетапного відсе-
лення їхніх мешканців. 

У Києві застарілого житла 
нараховується близько 9 млн 
квадратних метрів, тобто шоста 
частина столичного житлового 

фонду є непридатною для про-
живання.

На засіданні було також пре-
зентовано концепцію внесен-
ня змін до закону України «Про 
комплексну реконструкцію квар-
талів (мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду», підготовлену 
фахівцями члена Будівельної па-
лати -  НДІ «ДІПРОМІСТО»  ім. 
Ю.М.Білоконя.

У роботі круглого столу взяли 
участь віце-президент -  виконав-
чий директор Будівельної палати 
Анатолій Дронь, член президії 
Будівельної палати Анатоль Кар-
мінський, керівники проектних 
та науково-дослідних інститутів, 
професійних об’єднань будівель-
ників, громадські активісти.

Довідково. За даними ста-
тистики, на сьогодні житловий 
фонд в Україні складає 977,9 
млн квадратних метрів житла. За 
оцінками експертів, близько 75 
млн квадратних метрів застаріло-
го житла в Україні є непридатним 
для проживання, оскільки знахо-
диться у аварійному стані. 

Джерело: Мінрегіон та 
прес-служба Будівельної палати
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У Будівельній палаті України 
відбулася робоча нарада з пи-
тань розвитку професійно-тех-
нічної освіти у будівельній галузі.

Участь у нараді взяли: пер-
ший віце-президент Палати 
С.Т.Сташевський, віце-пре-
зидент – виконавчий директор 
Палати А.А.Дронь, керівник 
департаменту Міністерства 
освіти і науки М.С.Кучинсь-
кий і начальник відділу Мі-
носвіти С.П.Коваленко, пра-
цівники Секретаріату БПУ.

Було обговорено низку 
пропозицій щодо активіза-
ції взаємодії закладів про-
фтехосвіти та будівельних 
організацій у підготовці 
спеціалістів робітничих про-

фесій. С.Т.Сташевський, зо-
крема, наголосив на важли-
вості профорієнтації молоді, 
закріплення кадрів на ви-
робництві, укладання з ви-
пускниками училищ угод про 
працевлаштування, соціальні 
гарантії тощо.

Ці та інші питання пе-
редбачені Меморандумом 
про співробітництво між 
Будівельною палатою і Мі-
носвіти. Аналіз його вико-
нання заплановано прове-
сти на черговому засіданні 
Президії Будівельної палати 
України.

На зустрічі також було 
домовлено про проведен-
ня до кінця року спільної 

наради керівників навчаль-
них закладів профтехосвіти 
і будівельних організацій за 
участі представників БПУ 
і Міносвіти з метою визна-
чення ролі роботодавців у 
підготовці сучасних кадрів 
робітничих професій з ураху-
ванням процесів децентралі-
зації у системі освіти.

На нараді детально йшло-
ся про участь Будівельної 
палати в організації конкур-
су професійної майстерності 
WORLDSKILLS UKRAINE, 
який пройде у Києві на-
прикінці листопада 2017 
року. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

НАРАДА З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ РОБІТНИЧИХ 
ПРОФЕСІЙ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
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ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ КЕРІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ 
З РЕКТОРОМ КНУБА

13 листопада відбулася 
робоча зустріч Першого ві-
це-президента Будівельної 
палати України С.Т. Сташев-
ського з ректором Київсько-
го національного університе-
ту будівництва і архітектури 
П.М. Куліковим.

Було обговорено ряд 
важливих заходів, які пла-
нується здійснити  Будівель-
ною палатою за сприяння 
національного університе-
ту – провідного навчаль-
ного закладу України.

Передовсім йшлося 
про проведення спільно-
го засідання президій Бу-
дівельної палати та Ака-
демії будівництва України, 
на якому будуть обгово-
рені завдання підвищення 
ролі науки та інновацій-
них технологій у будівель-
ному комплексі країни.

Досягнуто домовле-
ності, що цей захід буде 
проведено на базі КНУБА 
у першій половині груд-
ня ц.р. До його підготов-
ки залучаються вчені вузу.  

Співрозмовники обгово-
рили також питання участі 
університету у проведенні 
конкурсу професійної май-
стерності WORLDSKILLS 
UKRAINE, який ор-
ганізується Міністерством 
освіти та науки і  Будівель-
ною палатою. Відкриття 
цієї важливої події у під-
готовці кадрів робітничих 
професій відбудеться 30 
листопада в актовому залі 
університету. У чотирьох з 
дев’яти компетенцій кон-
курсу переможці будуть 
визначатися саме за бу-
дівельними професіями.

Далі були предметно об-

говорені завдання створен-
ня в Україні  багаторівне-
вої сертифікації інженерів 
за європейськими стандар-
тами, яка розробляється за 
участі Будівельної палати, 
Спілки наукових та інже-
нерних об’єднань Украї-
ни, інших профільних ор-
ганізацій. Відзначено, що 
КНУБА як  провідний бу-
дівельний вуз має взяти 
активну участь у створен-
ні системи європейської 
сертифікації вітчизняних 
інженерів-будівельників.

З усіх питань робочої 
зустрічі були досягнуті 
конкретні домовленості.

У зустрічі взяв участь 
віце-президент - виконав-
чий директор Будівельної 
палати А.А.Дронь.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ

8 листопада 2017 року 
відбулося засідання Комі-
тету з питань будівництва, 
містобудування і житло-
во-комунального госпо-
дарства Верховної Ради 
України під головуванням 
першого заступника голо-
ви Комітету народного де-
путата Андрієвського Д.Й.

На цьому засіданні об-
говорювався проект Зако-
ну про внесення змін до 
деяких законодавчих ак-

тів України у сфері місто-
будування, в тому числі 
- закон «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

Цей закон пропонується 
доповнити новою статтею 
26-1 про встановлення но-
вого чинника - «ідентифі-
катор об’єкта нового будів-
ництва», також статтею 26 
- 2 про визначення адреси 
об’єкта нерухомого майна.

    На засіданні комітету 
взяв участь член експертної 

групи профільного Коміте-
ту Верховної Ради - голова 
комітету аналітики будівель-
ної галузі Будівельної па-
лати України Анатоль Кар-
мінський, який висловив 
відповідні зауваження до 
цих статей, а головуючий на 
засіданні Дмитро Андрієвсь-
кий дав дорученнгя роз-
глянути і врахувати їх при 
підготовці законопроекту.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ БАГАТОРІВНЕВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ 

ІНЖЕНЕРІВ УКРАЇНИ
Віце-президент – виконав-

чий директор Будівельної па-
лати України А.А.Дронь взяв 
участь та виступив на кон-
ференції «Пропозиції Спілки 
НІО України щодо багаторів-
невої сертифікації інженерів», 
організованій партнером Па-
лати - Спілкою наукових та ін-
женерних об’єднань України.

Відзначено, зокрема, що ство-
рення такої системи сертифікації 
в нашій країні відбуватиметься з 
врахуванням набутого за остан-
ні роки досвіду співпраці з єв-
ропейськими та міжнародними 
федераціями інженерів (перш 
за все, FEANI, WFEO, ECCE); 
проведення процедур підготов-
ки та сертифікації для україн-
ських інженерів, одержання до-
кументів щодо міжнародного 

підтвердження їхньої кваліфікації.
Зазначалося, що організа-

ційною основою роботи систе-
ми повинна стати Незалежна 
мережа з попередньою назвою 
«Європейський інженер», яка 
буде об’єднувати профільні тех-
нічні асоціації в нашій країні, 
та наскрізний реєстр для кож-
ного індивідуального набувача.

Планується, що на націо-
нальному рівні сертифікація буде 
здійснюватися уповноваженими 
членами Мережі (технічними асо-
ціаціями, університетами, іншими 
юридичними особами), кожний з 
яких буде відповідати за певний 
галузеві та/або віковий напрям;

Система сертифікації та Мере-
жа мають бути побудовані таким 
чином, щоб процедури сертифіка-
ції узгоджувалися з існуючими 

державними процедурами, акре-
дитацією інженерних програм та 
існуючими програмами/органі-
заціями післядипломної освіти;

За підсумками обговорення 
було домовлено щодо укладан-
ня Меморандуму про створен-
ня багаторівневої системи сер-
тифікації інженерів в Україні.

Представник Будівельної па-
лати України увійшов до складу 
робочої групи  з питань створен-
ня нової системи.

У конференції також взяли 
участь представники ряду нау-
кових установ, зокрема Україн-
ської академії наук, Академії 
будівництва, Академії інженер-
них наук,  інших громадських 
науково-технічних організацій.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

Представник Будівель-
ної палати взяв участь у 
роботі науково-практичної 
конференції «Україна торує 
шлях до ЄС: як досягти кон-
курентоспроможності під-
приємств і економіки».

 Захід пройшов в рам-
ках Міжнародного фо-
руму «Дні якості в Києві 
2017» і була організо-
вана Українською асо-
ціацією досконалості та 
якості, УСПП і Київсь-
ким національним 
економічним універ-
ситетом за підтримки 
Ради підприємців при 

Кабінеті Міністрів України.
Учасники конференції 

обговорили та визначили 
пропозиції щодо створення 
сприятливого бізнес-клімату 
як важливої умови підвищен-

ня конкурентоспроможності 
українських компаній.

Зокрема , запропонова-
но провести парламентсь-
кі слухання на тему «Про 
підвищення конкурентоспро-
можності і сталого розвитку 
національної економіки шля-
хом сприяння руху за діло-
ву досконалість вітчизняних 
організацій», розробити та 
прийняти відповідну держав-
ну цільову програму,  Кон-
цепцію державної політики у 
сфері безпеки і якості продук-
ції (послуг).

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ЯК ДОСЯГТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І 
ЕКОНОМІКИ - НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
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У Київському національ-
ному університеті будівництва 
і архітектури відбулася міжна-
родна науково-практична кон-
ференція «Перезавантаження 
будівництва: економіка, ор-
ганізація, менеджмент».

З вітальним словом до учас-
ників конференції звернувся 
ректор КНУБА, віце-прези-
дент Будівельної палати Украї-
ни, професор П.М.Куліков. 

Під час заходу були заслу-
хані доповіді освітян, науков-
ців та практиків щодо робо-
ти будівельного комплексу на 

нинішньому етапі та визначені 
вектори його інноваційного ро-
звитку. Зокрема, йшлося про 
перспективи формування систе-
ми «Університет – Працедавець 
– Ринкове середовище» як базо-
вого вектору розвитку сучасної 
будівельної освіти, про зміни у 
законодавстві щодо підготовки 
та перепідготовки кваліфікова-
них кадрів, оцінки впливу на 
довкілля, про інфраструктурний 
менеджмент будівництва та ін. 

Учасники конференції об-
говорили питання готовності 
учасників будівельного ринку 

до реалізації масштабних інфра-
структурних проектів з залучен-
ням коштів міжнародних фінан-
сових структур та інвесторів, а 
також діяльності будівельного 
комплексу в умовах розширення 
повноважень місцевого самовря-
дування, та намітили ряд прак-
тичних заходів щодо вдоскона-
лення роботи у цих напрямках.  

У роботі міжнародної науко-
во-практичної конференції взяв 
участь представник Будівельної 
палати України О.М.Олійник. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати

НОВИНИ ЧЛЕНІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ У КНУБА «ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ БУДІВНИЦТВА: 

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕНЕДЖМЕНТ»

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ УКРАИНЫ: ЖЕНСКАЯ 
КОМАНДА ВЫСШЕЙ ЛИГИ «ЖИЛСТРОЙ-2» (г. ХАРЬКОВ) УСТАНОВИЛА 

РЕКОРД В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА УКРАИНЫ!
17 ноября, в финальном мат-

че первого круга футбольного 
чемпионата страны 2017/2018 
среди женских команд высшей 
лиги футбольная дружина «Жил-
строй-2» (г. Харьков) забила ре-
кордное количество голов за всю 
историю этого первенства в не-
зависимой Украине. Игру с ки-
евским «Атекс-СДЮШОР-16» 
спортсменки строительной ком-
пании ОДО «Жилстрой-2» завер-
шили с разгромным счетом 22:0!

Семь голов забила капитан 
команды «Жилстрой-2» Яна Ка-
линина, причем три из них - на 
протяжении всего трёх минут!

Четыре мяча отправила в ворота 
киевлянок Вероника Андрухив. По 
две атаки успешно завершили Ана-
стасия Скорынина, Татьяна Рыжова, 
Ирина Василюк и Роксолана Кравчук.

По одному меткому уда-
ру в ворота соперниц - на сче-
ту у Виктории Головач, Алены 
Ходыревой и Любови Мохнач.

Первый тур первенства «Жил-

строй-2» завершил на второй строч-
ке турнирной таблице с 24 очками 
в 9-матчах, при этом лидируя по 
количеству забитых мячей - 63. Ли-
дерство удерживает харьковская 
команда «Жилстрой-1» с 27 очка-
ми (54 забитых мяча). Обе команды 
за весь тур пропустили по 4 гола.

Напомним, что «Жилстрой-2» 
завоевал в чемпионатах страны «се-

ребро» в 2014-м году, «бронзу» в 
2015-м, «золото» в 2016-м и 2017-м.

Поздравляем команду строитель-
ной компании ОДО «Жилстрой-2», 
члена Строительной палаты Укра-
ины с рекордом и непревзойденной 
игрой! Желаем спортсменкам - дву-
кратным чемпионкам Украины 2016-
го и 2017-го годов - снова выиграть зо-
лотые медали первенства Украины!

Источник: ОДО «Жилстрой-2»
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

УКРАЇНА ПІДНІМАЄТЬСЯ У СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ ЛЕГКОСТІ 
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

За новим рейтингом 
Світового банку щодо 
легкості ведення бізне-
су   Doing Business Україна 
піднялася на 4 позиції та 
посіла 76 місце серед 190 
країн світу. А за компонен-
том «Отримання дозволів 
на будівництво» в рейтин-
гу Україна показала стрім-
ке зростання -  зі 140 на 35 
місце.

На цьому наголосив за-
ступник міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та ЖКГ Лев Парцхаладзе  на 
прес-конференції в агент-
стві Інтерфакс-Україна. Він 
додав, що за підрахунками 
експертів Світового банку, 
один пункт зростання в за-
гальному рейтингу Doing 
Business дає можливість за-
лучити в країну до 600 млн. 
дол. інвестицій щороку.

За словами заступника 
міністра, однією з основних 
причин таких темпів про-
сування в рейтингу стало 

зменшення розміру пайової 
участі на розвиток  інфра-
структури міста Києва з 10 
до 2% та зменшення вартості 
послуг технічного нагляду в 
будівництві з 5% до 1,8%.

«Щоб покращити цьо-
горічний результат, необ-
хідно повністю скасувати 
пайову участь в розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту, яку іноді називають 
«легалізованим хабарем» 
забудовників. Міністерство 
регіонального розвитку про-
водило аналіз: жодна гривня 
зі сплаченої пайової участі 
не була витрачена на бу-
дівництво дитсадків, шкіл, 
лікарень чи підключення но-
вобудов до інфраструктури», 
- сказав Лев Парцхаладзе.

Він повідомив, що Ка-
бінет Міністрів спільно 
з фахівцями Мінрегіону 
та Офісу ефективного ре-
гулювання (BRDO) роз-
робив законопроект, яким 
передбачено скасування 

пайової участі. «Проект 
закону №6540 зареєстро-
вано у Верховній Раді, і 
ми дуже сподіваємося на 
підтримку депутатів», — 
зазначив Лев Парцхаладзе.

Програмою максимум 
для Мінрегіону на наступ-
ний рік — увійти в ТОП-
20 країн світу за показни-
ком «Отримання дозволів 
на будівництво», сказав 
далі заступник міністра.

У свою чергу керівник 
програм Глобальної прак-
тики з торгівлі та конкурен-
тоспроможності в Україні, 
Білорусі та Молдові IFC/
World Bank Group Хайнц 
Вільгельм Штрубенхоф 
підкреслив: «Жодна інша 
країна світу так стрімко не 
просувалася в компоненті 
«Отримання дозволів на 
будівництво» як Україна. 
У нас налагоджена чудова 
співпраця як з Мінрегіо-
ном, так і з BRDO. Ми дуже 
сподіваємося, що Київрада 
хоча б продовжить термін 
дії зниженої ставки пайової 
участі до 2% і на наступний 
рік. Але найкращий шлях 
для України — ухвалити за-
конопроект №6540, що пе-
редбачає повне скасування 
пайової участі в будівни-
цтві, і група Світового бан-
ку підтримує цей варіант».

У прес-конференції взя-
ли участь представники Бу-
дівельної палати України.

Джерело: Прес-служба Мінрегіону 
та Будівельної палати
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПІДТРИМАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ 
ЩОДО СПРОЩЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОТГ

Ми відкриваємо ОТГ 
шлях управляти своїми 
територіями. Так проко-
ментував прийнятий пар-
ламентом у першому чи-
танні законопроект №6403 
«Про внесення змін до 
Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної 
діяльності, спрямований 
на спрощення плануван-
ня територій для громад, 
Віце-прем’єр-міністр – 
Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій 
Зубко.

«Коли кажуть, що ми 
щось додатково нав’язуємо, 
або вводимо обов’язковість 
– це навпаки спрощує під-
хід планування території, 
тому що замість трьох доку-
ментів — схема плануван-
ня, схема планування тери-
торії громади, генеральний 
план окремих населених 

пунктів — вводиться один 
документ, який стосується 
плану ОТГ. Цим законопро-
ектом відкривається шлях 
для того, щоб наступним 
кроком дати можливість 
розпоряджатися земельни-
ми ресурсами», — зазначив 
Геннадій Зубко.

За словами Ві-
це-прем’єра, законопроект 
спрямований на врегулю-
вання питань планування 
та забудови територій, а 
також відносин при розро-
бленні та затвердженні до-
кументації з просторового 
планування, забезпечення 
об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ) єдиною доку-
ментацію із просторового 
планування тощо.

Документ передбачає за-
провадження нових термінів 
у відповідній сфері («просто-
рове планування», «місто-
будівні потреби», «спіль-

ні інтереси» тощо). Також 
поняття «містобудівна до-
кументація» замінюється 
поняттям «документація 
з просторового плануван-
ня». Запроваджуються види 
такої документації, зокре-
ма «план об’єднаної тери-
торіальної громади», «про-
ект забудови територій» 
тощо.

У проекті також пропо-
нується створити Держав-
ний реєстр документації з 
просторового планування 
на державному, регіональ-
ному та місцевому рівнях; 
віднести до компетенції 
уряду прийняття рішен-
ня про розроблення, за-
твердження, внесення змін 
до Генеральної схеми пла-
нування території Украї-
ни та встановити державні 
вимоги щодо використання 
територій.

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



Будівельна палата України                                         №10

18 19

У МІНРЕГІОНІ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ 
З ДОВГОБУДАМИ

Круглий стіл «Боротьба з 
довгобудами: як захистити пра-
ва інвесторів у будівництві?» 
відбувся 20 листопада у Мін-
регіоні. 

Для запровадження ефек-
тивних механізмів захисту 
прав постраждалих інве-
сторів у будівництві та виве-
дення довгобудів із категорії 
проблемних об’єктів необхід-
не обов’язкове законодавче 
врегулювання та розроблення 
відповідного законопроекту. 

На цьому наголосив за-
ступник міністра регіо-
нального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ України 
Лев Парцхаладзе у своєму 
виступі на круглому столі.

«Ми довго вивчали досвід 
інших країн, щоб зрозуміти, 
який варіант розв’язання цієї 
ситуації буде оптимальним 
для України. І прийшли до 
висновку, що запровадження 

ефективних механізмів захи-
сту прав постраждалих інве-
сторів можливе лише через 
його обов’язкове законодавче 
врегулювання. Це потрібно 
для того, щоб місцева влада 
отримала більше можливо-
стей вирішувати цю пробле-
му на локальному рівні та 
не допускати виникнення 
подібних ситуацій у майбут-
ньому. Питання дуже нагаль-
не і болюче. Сподіваюся, що 
спільно з фахівцями, експер-
тами та за активної участі 
громадськості ми зможемо 
розробити новий ефективний 
законопроект», — сказав він.

Проект Закону спрямову-
ватиметься на:  посилення 
захисту прав громадян, чиї 
кошти було вкладено у будів-
ництво житлових об’єктів;  
стимулювання замовників 
до своєчасного завершен-
ня будівництва незаверше-

них об’єктів;  пошук рішень 
щодо добудови проблем-
них об’єктів;  пошук дже-
рел залучення фінансу-
вання для завершення 
будівництва незавершених 
об’єктів;  унеможливлен-
ня виникнення подібних 
ситуацій у майбутньому.

За даними Держстату, на 
початок 2015 року в Україні 
налічувалось 14 915 об’єктів 
незавершеного будівництва, 
у тому числі 3 823 житлові 
будівлі. Найбільше таких 
об’єктів у Донецькій області 
(429), Харківській (369), місті 
Києві (357), Хмельницькій 
(314), Запорізькій (243) та 
Житомирській області (232).

Будівництво 2 135 жит-
лових будинків припине-
но або законсервовано. Ча-
стина таких об’єктів – це 
багатоквартирні житлові 
об’єкти, що споруджува-
лись із залученням коштів 
інвесторів-громадян.  За да-
ними обласних (міських) 
державних адміністрацій, 
станом на 1 жовтня 2017 
року до переліку проблем-
них включено 119 об’єк-
тів житлового будівництва.

На засіданні кру-
глого столу були ухва-
лені пропозиції до від-
повідного законопроекту.

У засіданні взяв участь 
і виступив член президії 
Будівельної палати Украї-
ни А.М.Кармінський .

Джерело: Мінрегіон і   прес-служба  
Будівельної палати України
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА 
СХВАЛИВ ВАЖЛИВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ДЛЯ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ 

ГАЛУЗІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ У DOING BUSINESS
8 листопада 2017 року на 

засіданні Комітету Верховної 
Ради України з питань будів-
ництва, містобудування та 
житлово-комунального госпо-
дарства депутати схвалили 
та рекомендували прийняти 
в першому читанні проект 
Закону України №7085 «Про 
внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України у 
сфері містобудування», який 
передбачає закріплення на 
законодавчому рівні порядку 
присвоєння адрес об’єктам бу-
дівництва.

Про це повідомив заступник 
міністра регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Лев Парцха-
ладзе на своїй сторінці у Facebook.

«Будівельний Комітет Ради 

схвалив та рекомендував прий-
няти важливий законопроект 
№7085, який передбачає за-
кріплення на законодавчому 
рівні порядку присвоєння адрес 
об’єктам будівництва. Зараз це 
питання врегульовується орга-
нами місцевого самоврядуван-
ня та місцевими державними 
адміністраціями на власний 
розсуд. Такі суттєві зміни ста-
нуть значним кроком в дере-
гуляції галузі та мають впли-
нути на покращення позиції 
України у Doing Business за 
будівельним показником. Вдяч-
ний Комітетові за підтримку 
та плідну роботу. Маю надію, 
що депутати підтримають ці 
важливі зміни!» — сказав він.

Крім того, зазначений зако-

нопроект пропонує:
—  встановити чітку проце-

дуру ліцензування у будівництві;
— врегулювати питання 

оплати професійної атестації ви-
конавців окремих робіт;

— передати функції кон-
тролю за обстеженням об’єктів 
(щодо надійності та безпеки під 
час експлуатації) виконавчим 
органам сільських, селищних, 
міських рад.

Проект Закону був розро-
блений Комітетом Верховної 
Ради України з питань будів-
ництва, містобудування та 
житлово-комунального госпо-
дарства за підтримки Міні-
стерства регіонального ро-
звитку, будівництва та ЖКГ.

Джерело: Мінрегіон
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відбулося засідання Комі-
тету з питань будівництва, 
містобудування і ЖКГ Вер-
ховної Ради України під го-
ловуванням першого заступ-
ника голови Комітету Д.Й. 
Андрієвського, на якому роз-
глянуто законопроект № 7151 
від 02.10.2017 р. «Про основні 
вимоги до споруд, а також умо-
ви розміщення на ринку бу-
дівельних виробів», внесений 
Кабінетом Міністрів України.

Його метою є встанов-

лення основних вимог до 
споруд протягом усього його 
життєвого циклу  і до проце-
дур технічної апробації бу-
дівельних виробів з метою 
їх розміщення на ринку, а та-
кож до споживачів що беруть 
участь у процедурах техніч-
ної апробації  та деклару-
вання у сфері будівництва.

Цим законопроектом 
також визначені зобов’я-
зання суб’єктів господа-
рювання (виробників, ім-
портерів, уповноважених 

представників), що розмі-
щують на ринку будівель-
ні вироби. Комітет реко-
мендував Верховній Раді  
прийняти його за основу. 
На засіданні розглянуто 
також ряд інших питань.

У роботі Комітету взяв 
участь голова комітету аналіти-
ки будівельної галузі і менед-
жменту підприємств, член пре-
зидії Будівельної палати України 
Анатоль Кармінський.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України


