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Шановні друзі!

Прийміть мої сердечні вітання з Новим  роком 
і Різдвом Христовим! 

Будівельний комплекс країни зустрічає 2018 рік 
зростанням обсягів виконаних робіт,  особливо у 
спорудженні житла, яке стає дедалі якіснішим і 
зручнішим.  Виробничі колективи активно засто-
совують сучасні технології  і матеріали, щоб нові 
оселі, соціально-культурні об’єкти, в цілому архі-
тектурне обличчя  країни ставало більш привабли-
вим, відповідало європейським прагненням України.

Високо ціную вклад кожного працівника галузі у 
нашу спільну справу, розглядаю кадровий потенціал 

як надійну основу майбутніх досягнень.  
Будівельна палата України у співпраці з партнерами багато працює над законодавчим за-

безпеченням діяльності галузі, координацією дій між будівельними організаціями та органа-
ми державної влади і місцевого самоврядування. Ми і надалі будемо відстоювати інтереси 
будівельників,  наполягати на відновленні бюджетного  фінансування житлових програм для 
соціально вразливих категорій населення, розвитку програм реновації  кварталів старої забу-
дови, модернізації виробничої бази домобудування.

 Ми можемо і повинні збільшувати обсяги будівництва, щоб наші люди   впевненіше дивилися 
у  завтра.  

Шановні друзі, колеги! У переддень Новорічних і Різдвяних святкувань  щиро бажаю всім 
вам міцного здоров’я,  достатку і родинного затишку, здійснення всіх добрих планів і намірів.

Хай рік прийдешній буде щедрим для Української держави на добрі здобутки, великі врожаї,  
хай принесе усім нам мир і злагоду.

СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

ПРИВІТАННЯ БУДІВЕЛЬНИКАМ З НОВИМ 2018 РОКОМ

Президент 
Будівельної палати України

П.С. Шилюк
Герой України 
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЙ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
ТА АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року від-
булося спільне засідання 
Президій Будівельної па-
лати України та Академії 
будівництва України, в 
якому взяли участь також  
представники профіль-
них міністерств і відомств, 
Національної академії 
наук України, керівни-
ки провідних наукових і 
проектних установ, вели-
ких будівельних структур, 
громадських організацій.

Були широко представ-
лені регіональні відділення 
Будівельної палати, зокрема, 
Вінницьке -концерн «Поділ-
ля», Харківське - компанія 
«Житлобуд-2», Волинське - 

Луцький домобудівельний 
комбінат, будівельні структу-
ри Київської області, також 
керівництво територіаль-
них відділень Академії бу-
дівництва: Тернопільсько-
го, Черкаського, Сумського, 
Придніпровської та Одесь-
кої державних академій бу-
дівництва та архітектури, 
Полтавського національно-
го технічного університету.

Засідання пройшло у 
залі Вченої ради Київсько-
го національного універ-
ситету будівництва і архі-
тектури, представники 
н а у к о в о - в и к л а д а ц ь к о г о 
складу та аспіранти яко-
го були серед присутніх.

На обговорення учасників 
засідання було винесене 
питання «Про завдання Бу-
дівельної палати України та 
Академії будівництва Украї-
ни у підвищенні ролі науки та 
інноваційних технологій у бу-
дівельному комплексі країни».

У своєму вступному слові 
Президент Будівельної па-
лати, Герой України, заслу-
жений будівельник, лауреат 
Державної премії України 
П. С. Шилюк відзначив, що 
в економіці країни помітне 
зростання обсягів викона-
них будівельних робіт, водно-
час поліпшується якість 
нових споруд, особливо це 
стосується житла, яке бу-
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дується з урахуванням су-
часних вимог  щодо енергое-
фективності, екологічності.  

У будівельному ком-
плексі дедалі активніше 
запроваджуються новіт-
ні  технології, здійснюється 
модернізація виробничих 
потужностей з урахуванням 
сучасних світових досяг-
нень, сказав далі П. С. Шилюк.

Водночас він наголосив на 
необхідності ефективнішого 
використання потенціалу на-
уково-дослідних і проектних 
організацій галузі. «Всі ми 
разом з огляду на європейсь-
кі прагнення України, маємо 
активніше враховувати і єв-
ропейські вимоги, нормативи 
і стандарти у галузі будівни-
цтва», - сказав П. С. .Шилюк.

Президент Будівельної па-
лати також загострив увагу 
на проблемах підготовки бу-
дівельних кадрів, передовсім, 
робітничих, закріплення 
їх на виробництві шляхом 
створення конкурентних 
умов в оплаті праці, надання 

соціальних гарантій тощо.
З вступним словом висту-

пив Президент Академії бу-
дівництва України доктор 
технічних наук, заслужений 
діяч науки і техніки, лауре-
ат Державної премії України 
І. І. Назаренко. Він відзначив 
важливість поєднання інно-
ваційного творчого пошуку 
науковців та досвіду прак-
тиків будівництва, проінфор-
мував про доробок Академії, 
закликав до активнішого 
впровадження кращих про-
ектів, які відповідають сучас-
ним вимогам урбаністики.

З грунтовними доповідя-
ми виступили віце-президент 
Будівельної палати, ректор 
Київського національного 
університету будівництва і 
архітектури П. М. Куліков та 
директор Науково-дослід-
ного інституту будівель-
них конструкцій, голова 
комітету БПУ Г. Г. Фаренюк,

Виступаючи в обговорен-
ні, перший заступник голови 
Комітету Верховної Ради з 

питань будівництва, місто-
будування і житлово-кому-
нального господарства Д. Й. 
Андрієвський наголосив на 
важливості прийнятого Вер-
ховною Радою Державного 
бюджету на 2018 рік, в яко-
му передбачені видатки на 
будівництво, зокрема житла 
для громадян, які потребу-
ють соціальної підтримки.

«Передбачено 100 млн.
грн. на програми доступно-
го житло для учасників АТО 
та внутрішньо переміщених 
осіб. Збережено фінансування 
будівництва житла для війсь-
ковослужбовців (приблиз-
но 900 млн.грн.). На ремонт 
доріг передбачено 46,7 млрд 
грн (4000 тис км нових доріг, 
50 нових мостів)», - сказав на-
родний депутат. Він зазначив, 
що ці бюджетні видатки до-
зволять не лише продовжити 
дію соціально значущих жит-
лових програм, але й залучи-
ти у будівництво додаткові 
інвестиції, нові технології.

Далі в обговоренні допові-
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дей взяли участь: Т.М.Гіренко 
– повноважний представник 
Будівельної палати у Вінни-
цькій області, генеральний 
директор концерну «Поділ-
ля», Ю.К.Пелих - голова ради 
директорів компанії «Укр-
буд»,  А.В.Беркута - заслуже-

ний економіст України; В.Д. 
Хандогій - президент Україн-
ської Асоціації зовнішньої 
політики, Надзвичайний і 
Повноважний Посол Украї-
ни; І.І.Перегінець – директор 
Науково-технічного центру 
АБУ, В.С.Кропивницький - на-

чальник Українського НДІ 
цивільного захисту. Пред-
метними були виступи керів-
ників організацій-партнерів 
Будівельної палати: С.О.Ком-
натного – голови Фонду Дер-
жмолодьжитло, С.М.Прохоро-
ва - першого віце-президента 
УСПП; М.М.Кірюхіна - прези-
дента Спілки наукових та ін-
женерних об’єднань України.

З обговореного питан-
ня прийняте розгорнуте 
рішення, текст якого буде 
оприлюднено додатково.

На засіданні також відбуло-
ся підписання меморандумів 
про співробітництво між Бу-
дівельної палатою України 
та Академією будівництва 
України; Українською асо-
ціацією зовнішньої політи-
ки; Громадською організа-
цією «WorldSkills Ukraine».   

Ці організації додалися 
до восьми організацій–пар-
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тнерів, з якими Будівель-
на палати уклала угоди про 
співробітництво раніше і 
здійснює широку програму 
спільних заходів, спрямо-
ваних на забезпечення об 
єднання зусиль та коорди-
націю дій для подальшого 
розвитку будівельної галузі, 
зокрема, при підготовці про-
ектів нормативних актів, 
на впровадження сучасних 
технологій у будівельному 
комплексі, підготовку кадрів 
робітничих професій, підви-
щення їх престижності, попу-
ляризацію кращого досвіду 
українських будівельників 
шляхом проведення спеціалі-
зованих виставок, бізнес-фо-
румів, круглих столів тощо.

На засіданні відбулося 
прийняття нових членів до 
складу Будівельної палати. 

Президент П.С.Шилюк вручив  
відповідні сертифікати керів-
никам ТОВ «Інститут «Київ-
дормістпроект», ТОВ  «Мост-У-
країна», ТОВ «Артіль ДС», 
ГО «Київський прес-клуб».

Також було розглянуто 
питання про зміни у складі 
Президії Будівельної палати. 
Членом Президії обрано ди-
ректора Науково-дослідного 
інституту будівельних кон-
струкцій, доктора технічних 
наук, голову Української ради 
з зеленого (екологічного) 
будівництва Г.Г.Фаренюка.

На завершення спільного 
засідання Президій керівник 
Будівельної палати П.С.Ши-
люк висловив упевненість 
у тому, що думки та ідеї, оз-
вучені на цьому форумі бу-
дівельної еліти, будуть ре-
алізовані у нових спорудах, 

які прикрашатимуть архі-
тектурне обличчя міст Украї-
ни. Він подякував колегам за 
плідну роботу та побажав їм 
успіхів у Новому 2018 році.

Президент Будівель-
ної палати подякував рек-
тору П.М.Кулікову за осо-
бисту участь у створенні 
належних умов для прове-
дення спільного засідан-
ня двох президій як важ-
ливого заходу у діяльності 
обох організацій і будівель-
ного комплексу в цілому.

Було відзначено також ве-
лику організаторську роботу, 
проведену Першим віце-пре-
зидентом Будівельної палати, 
заслуженим будівельником 
С.Т.Сташевським і Секре-
таріатом Будівельної палати. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України



Будівельна палата України                                        №11

8

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ З ПИТАНЬ 
ЗЕЛЕНОГО (ЕКОЛОГІЧНОГО ) БУДІВНИЦТВА

Наприкінці листопада 
відбулося засідання Комітету 
Будівельної палати з питань 
зеленого (екологічного) бу-
дівництва.

Голова Комітету, доктор 
технічних наук  Г.Г. Фаре-
нюк, президент Української 
ради зеленого  (екологіч-
ного) будівництва у своє-
му виступі зазначив, що ви-
моги екологічного підходу 
до справи стали на сьогод-
ні світовим трендом, і ма-
ють бути всебічно враховані 
у діяльності вітчизняно-
го будівельного комплексу.

За його словами,  2017 
рік став надзвичайно важли-
вим з огляду на ухвалення 
низки законів, що регламен-
тують будівництво за зеле-
ними стандартами в Україні, 
зокрема у плані енергоефек-
тивності споруд.  Створено і 
Фонд енергоефективності як 
фінансовий механізм запро-
вадження нових технологіч-

них рішень, матеріалів та ви-
робів. На думку Г.Г.Фаренюка,  
повинні бути законодавчо за-
безпечені процеси впровад-
ження інструментів стимулю-
вання і підтримки заходів з 
підвищення рівня енергетич-
ної ефективності будівель та 
енергозбереження, сформо-
вані належні умови для діяль-
ності інвесторів у цій сфері.

Учасники засідання Комі-
тету, серед яких були пред-
ставники Української ради  
зеленого  (екологічного) бу-
дівництва – О.Г.Бобунова і  
С.В.Шульга, начальник Укр-
НДІ цивільного захисту В.С.
Кропивницький, керівник 
міжнародного проекту «КНУ-
БА – зелене будівництво» 
Ю.В.Четверіков,  висловили 
спільні думки щодо необхід-
ності посилення  контролю 
з боку державних органів за 
дотриманням вимог еколо-
гічної безпеки у будівництві, 
розповіли про зарубіжний 

досвід у цій сфері, зокрема 
щодо обов’язкової сертифіка-
ції будівель у США, країнах 
Європи. Наголошувалося на 
тому, що спрощення дозвіль-
них процедур у будівництві, 
процеси децентралізації не 
можуть  відмінити вимоги 
до якості, екологічності та 
енергоефективності споруд.

У свою чергу віце-пре-
зидент - виконавчий ди-
ректор Будівельної палати 
А.А.Дронь, виступаючи на за-
сіданні,  зазначив, що питан-
ня екологічності будівництва 
буде однією з тем, які винесені 
на обговорення спільного за-
сідання Президій Будівельної 
палати та Академії будівни-
цтва України 12 грудня ц.р. і 
висловив сподівання, що  чле-
ни Комітету візьмуть актив-
ну участь у його роботі та під-
готовці підсумкових рішень 
з цього важливого питання.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ П.С. ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ У 
РОБОТІ З’ЇЗДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ

Президент Будівельної па-
лати України, Герой України 
П.С.Шилюк взяв участь у ро-
боті звітно-виборного з’їзду 
Національної спілки архі-
текторів України.

Вітаючи архітектурну 
спільноту, у своєму виступі 

на форумі  П.С.Шилюк від-
значив плідну співпрацю 
Будівельної палати та Спіл-
ки архітекторів, яка скла-
лася за останні роки, зокре-
ма щодо проведення ряду 
спільних заходів - міжна-
родних виставок,  форумів і 

презентацій. Така взаємодія, 
зазначив він, дозволяє бу-
дівельникам і архітекторам 
активніше використовува-
ти професійний і творчий 
потенціал кожної з сторін у 
справі вирішення масштаб-
них містобудівних завдань. 

Будівельники України во-
лодіють кращими  техноло-
гіями і методиками, мають 
значний досвід для реалізації  
передових  містобудівних про-
ектів, підкреслив П.С.Шилюк.

П.С.Шилюк побажав архі-
текторам здійснення  їх 
творчих планів і накреслень 
для підвищення якості місто-
будівної політики в  державі, 
формування архітектурного 
ландшафту України відповід-
но до сучасних тенденцій ро-
звитку світової урбаністики. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Як уже повідомлялося 
Президент Будівельної па-
лати України П.С. Шилюк 
підписав з Президентом Ака-
демії будівництва України 
І.І. Назаренко, Президентом 
Української асоціації зов-
нішньої політики В.Д. Хан-
догієм та Головою Громадсь-
кої організації «WorldSkills 
Ukraine» С.О. Рибаком Ме-
морандуми про співпрацю з 
цими поважними громадсь-
кими об’єднаннями. 

Академія будівництва 
України. 24 червня 1993 р, 
відбулися Установчі збори 
щодо створення Академії, за 
ініціативою Спілки цивільних 
інженерів України, підтри-
маною Міністерством Украї-
ни у справах будівництва і 
архітектури, державними бу-
дівельними корпораціями, 
науково-дослідними і про-
ектними інститутами, вищи-
ми навчальними закладами. 

Установчі збори заснували 
Академію будівництва Украї-
ни, затвердили статут, склад 
організацій- засновників, ака-
деміків-фундаторів, обрали Президію.  

18 лютого 1994 року Міні-
стерство юстиції України здій-
снило державну реєстрацію 
Академії будівництва України 

(Свідоцтво № 542). Контакт-
ні дані Академії будівництва 
України: вул. Євгена Сверстю-
ка (Марини Раскової), 23, Київ 
02002, тел.: 044 503 89 52. 
Президент Академії будівни-
цтва України - І.І. Назаренко .

Українська асоціація зов-
нішньої політики. Головним 
завданням Асоціації є поси-
лення ролі громадянського су-
спільства у реалізації держав-
ної політики у сфері зовнішніх 
зносин України. Саме тому 
у Статуті Асоціація визна-
чає своїм пріоритетом «ін-
терактивну взаємодію пред-
ставників громадянського 
суспільства та експертного се-
редовища з державними струк-
турами у визначенні вектору 
зовнішньої політики України 
та прийнятті важливих зов-
нішньополітичних рішень в 
інтересах усього суспільства». 

Засновники Асоціації пе-
реконані у досяжності цієї 
мети, оскільки до керівних ор-
ганів Асоціації увійшла група 
українських дипломатів з ве-
ликим досвідом міжнародної 
діяльності, які мають вищий 
дипломатичний ранг Надз-
вичайного і Повноважного 
Посла. Контактні дані Україн-
ської асоціації зовнішньої 

політики: провулок Рильський, 
6, 7-й поверх, 01001 Київ, тел.: 
+380 44 569 9121, email: office@
ufpa.org.ua. Президент УАЗП - 
В.Д. Хандогій .

Громадська організа-
ція «ВолдСкіллс Україна» є 
добровільним громадським 
об’єднанням, заснованим на 
індивідуальному членстві, 
створена у березні 2016 року 
за рішенням засновників як 
неприбуткова організація, яка 
створена з метою підвищен-
ня престижу робітничих про-
фесій та розвитку професійної 
освіти. Одним з її основних на-
прямів діяльності є організа-
ція і проведення серед молоді 
конкурсів професійної май-
стерності. 

З 2016 року WorldSkills 
Ukraine приєдналась до 
WorldSkills International - ство-
реної у 1953 році міжнарод-
ної організації, до складу якої 
входять 77 членів. WorldSkills 
International (WSI) - це міжна-
родний некомерційний рух, 
метою якого є популяризація 
робітничих професій, просу-
вання професійної, технічної 
і орієнтованої на сферу послуг 
освіти та навчання шляхом 
гармонізації кращих практик 
і професійних стандартів у 
всьому світі за допомогою про-
ведення конкурсів професій-
ної майстерності, як у кожній 
окремій країні, так і в усьо-
му світі в цілому. Контактні 
дані: вул.Освіти,4, Київ, email: 
ribaks@ukr.net, irynavot@gmail.
com. Голова громадської органі-
зації  «ВолдСкіллс Україна» - 
С.О.  Рибак. 

Джерело: Прес -служба 
Будівельної палати

ВІТАЄМО НОВИХ ПАРТНЕРІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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ВІТАЄМО НОВИХ ЧЛЕНІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Як уже повідомлялося, 12 
грудня до складу Будівельної 
палати України були прий-
няті чотири нові організації 
-  юридичні особи, які вияви-
ли бажання брати участь у 
досягненні мети і завдань Па-
лати,  а також  виконали всі 
необхідні для вступу проце-
дури, передбачені Статутом.

Серед нових членів:

Інститут «Київдорміст-
проект» – провідна проектна 
організація, яка займається 
створенням сучасної транс-
портної інфраструктури Києва 
та інших міст в Україні та Єв-
ропі.  Фахівці інституту  проек-
тують автомобільні дороги та 
вулиці; автомобільні мостові 
переходи та підходи до них; до-
рожньо-транспортні розв’язки 
на різних рівнях, транспортні 
тунелі тощо; транспортно-пі-
шохідні схеми та організацію 
дорожнього руху: пішохідні пе-
реходи, велосипедні доріжки, 
під’їзди та тротуари до об’єктів 
нерухомості (торгових ком-
плексів, бізнес-центрів, житло-
вих комплексів тощо); гідротех-
нічні споруди та протизсувні 
заходи, мережі водопостачання 
та дощової каналізації, берегоу-
кріплення; зовнішні інженерні 
мережі (газо-, водо-, електро- 
та теплопостачання); мережі 
наземного електротранспор-

ту; автопаркінги, автостоянки; 
парки. 

Інститут також є розробни-
ком розділу «Транспорт» Гене-
рального плану розвитку Києва 
до 2025 р. Контактні дані Інсти-
туту «Київдормістпроект»:          
м. Київ, вул. Б. Хмельницького 
16-22, тел., +38(044) 235-04-14,  
+38(044) 222-61-38, +38(044) 235 
06 40 (факс), http://kdmp.com.ua  
Директор  - В.В.Воробйов. 

ТОВ  «Мост-Україна»  - офі-
ційний представник амери-
канського виробника дере-
вообробного обладнання та 
інструменту Wood-Mizer, також 
є дилером ряду інших компаній,   
працює на ринку з 2004 року. 
ТОВ  «Мост-Україна є членом 
Американо-Української ділової 
ради та Української асоціації 
деревообробного обладнання. 
Компанія має  розвинену ди-
лерську мережу, яка об’єднує 35 
дилерів в регіонах України. Ши-
рока мережа регіональних пред-
ставників та дилерів дозволяє 
оперативно працювати з клієн-
тами в будь-якій точці України.

Контактні дані ТОВ 
«Мост-Україна» (Українсь-
кий центр стрічкових пил):          
47711, м. Тернопіль, с. Байківці, 
вул. Миру, 3, тел., +38 (0352) 29-
62-62;   +38 (0352) 29-62-02.  +38 
(067) 351-24-34; +38 (097) 340-
77-10.   http://www.ua.most-ua.

com.ua/   Генеральний директор 
– О.О. Твердохліб.

ТОВ «Артіль ДС»  - ком-
панія входить до групи  IT Artel, 
що працює на ІТ-ринку Украї-
ни понад 14 років. Компанія 
пропонує готове рішення для 
будівельних організацій – про-
ектний облік  у системі SAP 
Bussines One. Компанія здобула  
на ринку інформаційних техно-
логій репутацію інноваційної, 
професійної і надійної структу-
ри, яка обслуговує понад  200 
вітчизняних підприємств, ор-
ганізацій, а також представни-
цтв зарубіжних компаній. Кон-
тактні дані:  м.Київ, проспект 
Соборності (Возз’єднання) 7А, 
оф.105, тел., +38 (044) 495 45 37, 
+38 (044) 360 41 19,           Відділ 
продажу: sale@it-artel.com.ua,       
http://it-artel.com.ua.  Директор 
– І.В. Сошников.

Громадська організація 
«Київський прес-клуб» - засно-
вана у вересні 1991 року. Входить 
до складу Європейської федера-
ції прес-клубів та міжнародних 
прес-центрів. Заходи прес-клубу 
відбуваються в конференц-залі 
Національної спілки журналістів 
(Хрещатик, 27А), технічно об-
ладнаній усім необхідним для 
телетрансляцій, веб-конферен-
цій, телемостів. Інформацій-
ний супровід «круглих столів», 
прес-конференцій, панелей, го-
стьових віталень здійснюється 
партнерськими ЗМІ (в т.ч., Ін-
тернет-виданнями, блогерами), 
телевізійними програмами, які 
підтримують проект. Контактні 
дані: м. Київ, вул. Хрещатик 27-а, 
офіс 28. тел.,+38 (044) 235-8233, 
(050) 311-4468. Голова правління  
- Ю.М.Пересунько

Джерело: Прес -служба 
Будівельної палати 
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ П.С.ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ У 
ВІДКРИТТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ

Президент  Будівель-
ної  палати, Герой України  
П.С.Шилюк взяв участь 

у  відкритті Всеукраїн-
ського конкурсу про-
фесійної майстерності 

WORLDSKILLS UKRAINE.
Для участі у Всеукраїн-

ському конкурсі прибули  
майже 150 учасників з усіх 
регіонів країни.  Змагання 
проводитимуться у восьми 
компетенціях, чотири з яких 
будівельні, на базі закладів 
профтехосвіти Києва.

Урочиста церемонія  від-
криття пройшла у Київсь-
кому національному 
університеті будівництва 
і архітектури за участі ві-
це-прем’єр-міністра В.А. 
Кириленка, заступника 
міністра освіти П.К. Хоб-
зея, Президента Будівель-
ної палати, Героя Украї-
ни П.С.Шилюка, ректора 
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КНУБА П.М.Кулікова,  ор-
ганізаторів та спонсорів 
змагань. Серед почесних 
гостей були також перший 
віце-президент Будівель-
ної палати С.Т.Сташевсь-
кий, інші керівники БПУ.

Вітаючи учасників Все-
українського конкурсу, 
В.А.Кириленко наголо-
сив на важливості підго-
товки кадрів робітничих 
професій, підтримки си-
стеми навчальних  про-
фесійно-технічних закладів.

За його словами, ро-
ботодавці в країні гостро 
зацікавлені у молодих 
кадрах. Минулого року в 
Україні  було працевлашто-
вано за фахом майже 90% 
випускників закладів про-
фтехосвіти, проте дефіцит 
робітничих спеціально-
стей є відчутним. В.А.Ки-
риленко зазначив, що нині 

в Україні здійснюються 
процеси децентралізації, 
що надало  місцевому са-
моврядуванню додаткові  
можливості, зокрема, і 
фінансові ресурси, для фор-
мування регіонального за-
мовлення на спеціалістів, 
для створення мережі 
н а в ч а л ь н о - п р а к т и ч н и х 
центрів, оновлення ма-
теріальної бази існуючих 
профтехосвітніх училищ.

У своєму виступі Пре-
зидент Будівельної палати  
П.С.Шилюк підкреслив не-
обхідність не лише підго-
товки фахівців, яких нині 
гостро не вистачає, але й 
закріплення кадрів, надан-
ня їм гідної зарплати, па-
кету соціальних гарантій, 
створення можливості 
професійного зростання.

П.С.Шилюк зазначив, 
що  організації-члени  Бу-

дівельної палати всебіч-
но сприяють діяльності 
навчальних професійних 
закладів, зокрема,  корпо-
рація «ДБК-ЖИТЛОБУД», 
ЗАТ «Київспецмонтаж», 
ТОВ «ПБФ ГРУП»  активно 
долучилися до організа-
ції нинішнього конкурсу у 
всіх будівельних номіна-
ціях, надали училищам не-
обхідні матеріали та об-
ладнання для проведення 
змагань на високому рівні.

Президент Будівель-
ної палати висловив упев-
неність у тому, що Всеукраїн-
ський конкурс майстерності 
сприятиме професійному 
зростанню  молодих робіт-
ничих кадрів  та побажав 
конкурсантам перемоги не 
лише у цьому змаганні, а й 
загалом в обраній  професії.

Джерело: Прес -служба 
Будівельної палати
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2 грудня в актовому залі 
Київського національного 
університету будівництва 
і архітектури відбулася це-
ремонія закриття другого 
Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності 
WORLDSKILLS UKRAINE, 
співорганізатором якого 
виступила Будівельна па-
лата України.

Виступаючи на церемонії 
закриття, член Оргкоміте-
ту конкурсу, віце-президент 
– виконавчий директор Бу-
дівельної палати України 
А.А.Дронь відзначив внесок 
підприємств - членів Пала-
ти: Корпорація «ДБК-ЖИТ-
ЛОБУД», ПрАТ «Київспец-
монтаж», ТОВ «ПБФ ГРУП», 
які долучилися до органі-

зації конкурсу, надали не-
обхідні витратні матеріали, 
обладнання і транспорт для 
перевезення конкурсантів.

У підсумку змагань, які 
тривали три дні, були визна-
чені переможці у восьми 
компетенціях, з яких чоти-
ри будівельні: Зварювальні 
роботи (проходили на базі 
Міжрегіонального вищого 
професійного училища ав-
томобільного транспорту 
та будівельної механізації, 
директор В.М.Коваленко); 
Сухе будівництво та шту-
катурні роботи (Київський 
професійний будівельний 
ліцей, директор М.Д. Іва-
нець); Сантехніка та опален-
ня (Київський професійний 
ліцей будівництва і кому-

нального господарства, ди-
ректор І.В.Хоменко); Обли-
цювальні роботи (Київське 
вище професійне училище 
будівництва і архітектури, 
директор П.І. Качаловський).

А.А.Дронь привітав учас-
ників та організаторів з 
успішним проведенням 
конкурсу і від імені Пре-
зидента БПУ, Героя Украї-
ни П.С.Шилюка вручив пе-
реможцям у будівельних 
компетенціях призи і наго-
роди. Він побажав усім кон-
курсантам вдосконалення 
своєї професійної майстер-
ності, плідної роботи на 
підприємствах будівель-
ного комплексу України.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 

Фото: журнал Prof Build

ЗАКРИТТЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ «WORLDSKILLS UKRAINE»
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ЗУСТРІЧ В УКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Українська асоціація зов-

нішньої політики, яка нещо-
давно стала партнерською 
організацією Будівельної па-
лати України, про що укладе-
но відповідний Меморандум,  
провела свої загальні збори.

Участь у заході взяли пред-
ставники міністерств  і ві-
домств, громадських дослід-
ницьких центрів,  дипломати.

Президент УАЗП, відомий 
український дипломат, Над-
звичайний і Повноважний 
Посол В.Д.Хандогій у своєму 
виступі розповів про завдання, 
які стоять перед Асоціацією, 
зокрема, щодо посилення ролі 
громадянського суспільства у 

реалізації державної політи-
ки у сфері зовнішніх зносин 
України, досягнення кращого 
розуміння, як всередині дер-
жави, так і за кордоном, суті 
зовнішньої політики України.

Йшлося також і про мож-
ливості Асоціації у плані 
сприяння виходу на євро-
пейські ринки українських 
виробників, підготовки до 
сертифікації їх продукції від-
повідно до європейських норм 
і стандартів, інформування 
про особливості співпраці з 
зарубіжними партнерами.

В.Д.Хандогій презентував 
власну книгу «Невигадані 
історії кар’єрного диплома-

та», в якій розповів про свій 
багаторічний досвід робо-
ти на дипломатичних поса-
дах в ООН, ЮНЕСКО, послом 
України в Канаді, Бельгії, Ні-
дерландах, Великій Британії.

Серед учасників заходу 
були Перший віце-президент 
Будівельної палати С.Т.Сташев-
ський і Віце-президент -  вико-
навчий директор А.А.Дронь. У 
розмові з керівниками Асоціа-
ції вони обговорили питання 
активізації співпраці між дво-
ма організаціями, конкретизу-
вали заходи щодо виконан-
ня положень Меморандуму.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

«НАБУТТЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА ЄС» - КРУГЛИЙ СТІЛ В УСПП 

В Українському союзі про-
мисловців і підприємців від-
бувся круглий стіл на тему 
«Набуття чинності Угоди про 
асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом: що 
змінилося?».

Організаторами заходу 
виступили УСПП та Україн-
ська асоціація зовнішньої 
політики – партнери Бу-
дівельної палати України.

З вступним словом виступи-
ли президент УСПП А.К.Кінах 
та президент УАЗП В.Д.Хандо-
гій.  З доповідями виступили 
головний науковий співробіт-
ник Національного інституту 
стратегічних досліджень О.М. 
Шаров і директор Інститу-
ту  економіко-правових до-
сліджень НАН України д.ю.н., 
професор В.А.Устименко.

 У резолюції, прийнятій за 
результатами дискусії за круг-
лим столом, зазначається, 
що за останні роки ЄС значно 

збільшив обсяг своєї допомоги 
Україні, завдяки поглибленій 
та всеосяжній зоні вільної тор-
гівлі бізнес України та країн 
ЄС отримав стабільний доступ 
до ринків  кожної з сторін.  

Зараз торгівля України з 
країнами Євросоюзу становить 
понад 41% від загального обся-
гу зовнішньої торгівлі товара-
ми. Найбільші обсяги експорту 
до ЄС складає продукція агро-
промислового сектору та хар-
чової промисловості – 32,8% 
від загального експорту, недо-
рогоцінні метали та вироби з 
них – 21,0%, чорні метали та 
вироби з них – 19,9%, елек-
тричні та механічні машини – 
14,2%.   Є ознаки також зростан-
ня несировинного експорту.

Водночас констатується, 
що попри очевидні успіхи вони 
не є масштабними.  «Про це 
можуть свідчити незадовіль-
ні показники співвідношення 
імпорту та експорту товарів 

між Україною і ЄС у бік актив-
нішого зростання саме ім-
порту», йдеться у документі. 

Також вказувалося на те, 
що на темпи законотворчої 
роботи з імплементації пра-
вових актів до законодавства 
України впливає серед іншо-
го відсутність єдиного центру 
ухвалення рішень, пов’язаних 
із європейською інтеграцією, 
брак інструментів координа-
ції дій всіх гілок влади на цьо-
му стратегічному напрямку.

Учасники круглого столу  
висловилися за доцільність 
ініціювання питання щодо 
перегляду положень Угоди в 
частині зони вільної торгівлі 
з ЄС та ухвалили ряд реко-
мендацій для законодавців та 
виконавчим органам влади.  

У роботі круглого столу взяв 
участь працівник Секретаріату  
Будівельної палати О.М.Олійник. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВНИЦТВА ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

У Комітеті Верховної 
Ради України з питань будів-
ництва, містобудівництва 
та житлово-комунального 
господарства відбувся круг-
лий стіл на тему «Перспек-
тиви розвитку будівництва 
доступного житла в Україні».

Голова правління Фонду 
Держмолодьжитло С.О.Ком-
натний, виступаючи на за-
сіданні, наголосив на необ-
хідності прийняття нового 
нормативного акту з метою 
упорядкування та модерніза-
ції діючих житлових програм 
та розробки нових механізмів 
забезпечення населення жит-

лом, як невід`ємної складо-
вої економічного зростання.

При цьому ситуація в країні 
із забезпеченням громадян 
житлом не може бути визна-
чена як задовільна на тлі від-
повідних показників європей-
ських держав, зазначив він.

Нагальна необхідність сти-
муляції житлового будівни-
цтва, у тому числі – орендного 
житла, впровадження сучас-
них методів розподілу соціаль-
ного житла, підвищення пла-
тоспроможності населення, 
знаходження нових джерел 
фінансування як будівництва, 
так і соціальних житлових 

програм, в першу чергу – ви-
мушеним переселенцям – ці 
теми також були активно об-
говорені учасниками заходу, 
серед яких були народні депу-
тати, представники будівель-
них структур, агентства ООН 
у справах біженців в Україні.

Участь у роботі круглого 
столу взяли представники 
Будівельної палати – дирек-
тор Інституту проектування, 
керівник науково-дослідного 
центру КиївЗНДІЕП В.М.Брунь-
ко і радник Секретаріату О.М. 
Олійник.

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

РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛІВ СТАРОГО ЖИТЛА – НА ЧАСІ

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господар-
ства України провело черговий  
круглий стіл з питання  рекон-
струкції кварталів застарілого 
житлового фонду.

Як відомо, Мінрегіон ініцію-
вав розробку змін до Закону 
України «Про комплексну ре-
конструкцію кварталів (мікро-
районів) застарілого житлово-
го фонду», основою яких має 
стати обов’язкове врахування 
інтересів громадян – мешкан-
ців таких будинків при пересе-
ленні.

На цьому наголосив у своє-
му виступі заступник міністра 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ України Лев 
Парцхаладзе.

«Мінрегіон ініціював роз-
робку змін на основі діючого 
закону (набув чинності  2007 
року), який дозволить нарешті 
розпочати цей довготривалий 
процес на практиці. Найголов-
ніше, щоб новий законопроект 
враховував інтереси мешкан-
ців і максимально передбачав 
запобігання можливих ризиків 
для населення. Це першочер-
гові параметри», — сказав він.

Парцхаладзе пояснив, що 

громадянам, які проживають в 
таких будинках, повинні бути 
запропоновані поліпшені жит-
лові умови для переїзду: новий 
будинок, збільшення площі 
квартири, ремонт. У першу чер-
гу, людям потрібно надати всі 
умови для переселення, а вже 
потім реконструювати старе 
житло.

Заступник міністра та-
кож відзначив, що норма про 
обов’язкову згоду 100% меш-
канців, яка є у діючому законі, 
практично унеможливлює пе-
реселення. «Незгода всього 
одного мешканця робить ре-
конструкцію неможливою», — 
підкреслив він.

У свою чергу віце-президент 
Будівельної палати України 
А.А.Дронь, виступаючи в обго-
воренні,  наголосив на соціаль-
ній важливості даного питання, 
оскільки  тема  застарілого жит-
ла в країні давно вже стала на-
гальною. «За політизованими 
дискусіями і суперечностями 
втрачається час і можливості, 
а застаріле житло стає дедалі 
більше непридатним  для про-
живання», - сказав він.

А.А.Дронь нагадав, що ця 
проблема вперше стала пред-
метом уваги законодавців ще в 

1995 році, коли було прийнято 
Концепцію державної житло-
вої політики, в якій вказува-
лося на необхідність ліквідації 
ветхого (аварійного) житла. 
Проте на сьогодні, за стати-
стикою,  майже половина жит-
лового фонду в Україні, який 
складає  близько 1 млрд ква-
дратних метрів житла, це – за-
старіле житло. (Майже 75 млн 
квадратних метрів застарілого 
житла в Україні є непридатним 
для проживання, знаходиться 
у аварійному стані. У Києві та-
кого житла близько 9 млн ква-
дратних метрів).

«Президент Будівельної па-
лати П.С.Шилюк на різних рів-
нях порушував питання  щодо 
перспектив модернізації, ре-
конструкції застарілого житла, 
- сказав далі А.А.Дронь, - наші 
експерти мають відповідні 
пропозиції, проекти і готові до 
широкого обговорення теми».  

На його думку, питання 
не повинне перетворитися 
на дилему: або зносити, або 
реконструювати, оскільки 
досвід зарубіжних країн тут 
досить різноплановий: є при-
клади тотального знесення 
кварталів, є і вдалі приклади 
модернізації  «хрущовок». За-
галом багато що залежить від 
стартового капіталу, вміння 
і готовності місцевої влади 
працювати з громадськістю, 
адже такі проекти повинні 
реалізуватися з урахуванням 
інтересів передовсім самих 
мешканців, а не тільки інве-
сторів.

З конкретними пропози-
ціями змін до Закону висту-
пив  голова комітету БПУ 
А.М.Кармінський.

Джерело: Мінрегіон та 
прес-служба БПУ
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МІНРЕГІОН ПЛАНУЄ ВПРОВАДИТИ НИЗКУ ВАЖЛИВИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ДЛЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА У 2018 РОЦІ

Міністерство регіо-
нального розвитку, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
України планує впрова-
дити низку важливих 
законодавчих змін для 
спрощення і покращення 
ведення діяльності у бу-
дівництві вже у 2018 році.

Про це повідомив заступ-
ник міністра з питань будів-
ництва Лев Парцхаладзе на 
EE Real Estate Forum 2017.

«Протягом всього 2017 
року ми спостерігаємо по-
зитивну динаміку у ро-
звитку країни. Це хороший 
сигнал того, що нарешті 
економіка виходить із кри-
зи і це реальний час для 
реалізації важливих проек-
тів, зокрема, у будівництві. 
Розраховую, що вже у 2018 
році ми зможемо впрова-
дити низку важливих змін 
у законодавстві для спро-
щення і покращення веден-
ня будівельної діяльності. 
Це стосується як і покра-

щення позиції у рейтингу 
Doing Business, так і роботи 
над оновленням держав-
них будівельних норм та 
реалізації інших важливих 
ініціатив», — сказав він.

Так, Парцхаладзе вис-
ловив сподівання увійти 
у ТОП-20 наступного рей-
тингу Doing Business за по-
казником «Отримання до-
зволів на будівництво». «У 
цьому році ми піднялися 
на 105 пунктів за будівель-
ним показником і це, у свою 
чергу, сприяло підвищенню 
позиції України у загально-
му рейтингу. Один пункт 
в Doing Business дає мож-
ливість залучити додатко-
во близько 600 млн доларів 
інвестицій на рік. Ми поста-
вили завдання реалізувати 
низку  законодавчих ініціа-
тив, щоб увійти в ТОП-20 
кращих країн щодо будів-
ництва. Деякі зміни, зокре-
ма, скасування процедури 
реєстрації декларацій, ска-
сування процедури отри-

мання вихідних даних ДСНС 
при проектуванні, а також 
необхідність обов’язкової 
вищої освіти виконавців 
будівельних робіт, зараз 
вже імплементуються і 
маю надію, що вони будуть 
враховані при формуванні 
нового рейтингу», — наго-
лосив заступник міністра.

Наразі Мінрегіон та-
кож активно працює над:

— модернізацією та 
оновленням державних бу-
дівельних норм;

— розробкою Концепції 
публічного управління у 
галузі будівництва та єди-
ного Містобудівного кодек-
су;

— модернізацією існу-
ючих житлових програм 
– можливістю введення 
лізингового та орендного 
житла;

— розробкою Концепції 
реновації застарілого жит-
лового фонду;

— створенням ме-
ханізмів захисту прав інве-
сторів у будівництві;

— реалізацією важливих 
соціальних інфраструктур-
них проектів у регіонах: 
сервісів порятунку «Без-
печно», сервісних центрів 
адмінпослуг, Нового Освіт-
нього Простору в україн-
ських школах, сімейних 
будинків для дітей, поз-
бавлених батьківського пі-
клування, а також мережі 
сучасних медичних амбула-
торій у сільській місцевості.

Джерело: Мінрегіон
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 6 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
 На засіданні Комітету 6 

грудня 2017 року розгляну-
то законопроекти реєстр. 
№№1346, 7059, 7213, 7229, а 
також питання про виконан-
ня у 2017 році фінансових 
зобов’язань держави перед 
підприємствами тепло- та 
водопостачання.

По законопроектах Коміте-
том прийнято рішення реко-
мендувати:

1) Верховній Раді України за 
результатами розгляду у першо-
му читанні відхилити проект За-
кону про внесення змін до статті 
60 Житлового кодексу Україн-
ської РСР щодо Єдиного дер-
жавного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення жит-
лових умов, внесений народним 
депутатом Дерев’янком Ю.Б. 
(реєстр. №1346 від 10.12.2014);

2) Комітету Верховної Ради 
України з питань паливно-е-
нергетичного комплексу, ядер-
ної політики та ядерної безпе-
ки пропонувати Верховній 
Раді України за результатами 
розгляду у першому читан-
ні прийняти за основу проект 
Закону про енергетичного 
омбудсмена, внесений народ-
ними депутатами Рябчиним 
О.М., Бабак А.В. та іншими на-
родними депутатами України 
(реєстр. № 7059 від 04.09.2017);

3) Комітету Верховної Ради 
України з питань податкової 
та митної політики пропону-
вати Верховній Раді України 
за результатами розгляду у 
першому читанні прийняти 
за основу проект Закону про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо рентної 
плати за спеціальне викори-
стання води, внесений народ-
ними депутатами ХланьомС.В., 

Бриченком І.В. та іншими на-
родними депутатами України 
(реєстр. №7213 від 19.10.2017);

4) Комітету Верховної Ради 
України з питань екологічної 
політики, природокористуван-
ня та ліквідації наслідків Чор-
нобильської катастрофи пропо-
нувати Верховній Раді України 
за результатами розгляду у пер-
шому читанні повернути суб’єк-
там права законодавчої ініціа-
тиви на доопрацювання проект 
Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо встановлення 
додаткових гарантій збережен-
ня лісів, внесений народними 
депутатами України Луцен-
ко І.С., Шиньковичем А.В., Ан-
дрієвським Д.Й. та іншими на-
родними депутатами України 
(реєстр. № 7229 від 23.10.2017).

За результатами розгляду 
питання про виконання у 2017 
році фінансових зобов’язань 
держави перед підприємства-
ми тепло- та водопостачання, 
Комітетом вирішено звернути-
ся до Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В.Б. з проханням:

- терміново провести фінан-
сування субвенцій з Держав-
ного бюджету України на 
відшкодування заборгованості 
з пільг та субсидій з урахуван-
ням існуючих на сьогодні об-
сягів таких заборгованостей;

- забезпечити до кінця поточ-
ного року фінансування зведе-
них реєстрів договорів зі спла-
ти податкової заборгованості 
комунальних підприємств по 
ПДВ та податку на прибуток, що 
подаються Мінрегіоном Украї-
ни під час реалізації бюджетної 
програми на відшкодування 
різниці між фактичними ви-
тратами та тарифами на кому-

нальні послуги для населення;
- передбачити збільшення 

фінансування з Державного 
бюджету України державних 
програм «Питна вода України» 
на 2,4 млрд. грн., цільової еко-
номічної програми енергое-
фективності – на 2,2 млрд. грн. 
з метою забезпечення вста-
новлення комерційних вузлів 
обліку у багатоквартирних бу-
динках, заміни аварійних та 
зношених мереж тепло-, водо-
постачання.

За інформацією, наданою під 
час засідання Комітету пред-
ставниками Мінрегіону України 
та керівниками профільних га-
лузевих асоціацій, потребує не-
гайного врегулювання питання 
погашення різниці в тарифах, 
включаючи питання погашен-
ня нарахованих НАК «Нафтогаз 
України» неустойок (штрафів і 
пені) підприємствам теплоко-
муненерго, а також звернута 
увага на неможливість вико-
ристати у поточному році суб-
венцію з Державного бюджету 
України з різниці в тарифах 
через відсутність алгоритму 
розподілу оплати за спожиту 
електроенергію перед Опто-
вим ринком, який мав би бути 
встановлений Національною 
комісією, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг.
Нагадаємо, що розгляд питан-
ня про виконання у 2017 році 
фінансових зобов’язань держа-
ви перед підприємствами тепло- 
та водопостачання обумовлено 
рішенням Комітету, прийня-
тим на засіданні 15 листопада 
2017 року (протокол № 68).

Джерело: Комітет Верховної  Ради 
України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства
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