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Шановні колеги!
Минулий 2017 рік бу-

дівельна галузь країни завер-
шила з  хорошими показника-
ми. 

Причому зростання об-
сягів    будівництва в Україні 
статистика відзначає вже 
кілька років. Тож є всі підста-
ви  говорити про ознаки ста-
білізації галузі.

Особливо це помітно у 
секторі будівництва житла. 
Загалом за останні 5-6 років 
маємо стабільний показник 
порядка 10 млн. кв.м. загаль-
ної площі житла.  За підсумка-
ми 2017 року в Україні прий-
нято в експлуатацію 10,2 млн. 
кв. м. житла, що на 9% більше 

у порівнянні з 2016 роком.
Вважаємо це вагомим до-

сягненням. Адже житлове 
будівництво є одним з най-
важливіших показників, який 
безпосередньо стосується  
рівня життя населення.

Важливо  відзначити, що 
ми не просто багато будує-
мо, а й використовуємо при 
цьому  новітні технології та 
матеріали, з застосуванням 
сучасних форм організації бу-
дівництва. Немало зроблено і 
для модернізації виробничих 
потужностей, підготовки су-
часних кваліфікованих інже-
нерних і робітничих кадрів.  

Проте житлова проблема, 
як ви знаєте,  залишається до-

сить відчутною у масштабах 
країни.  За статистикою, май-
же 50% населення в Україні 
живе у перенаселеному жит-
лі. Крім того, практично по-
ловина всього житлового 
фонду вже застаріла мораль-
но чи фізично, і нового, якіс-
ного житла недостатньо.  

Будівельники країни го-
тові до збільшення обсягів 
будівництва. У  документі 
«Платформа економічного 
патріотизму», схваленому  
нами  минулого року на з’їзді 
УСПП.  ми запропонували 
окремий розділ, присвячений 
розвитку будівництва.

Треба сказати, що деякі 
наші пропозиції, викладені 
в цьому розділі, вже  реалі-
зовані або близькі до цього.  

По-перше, будівельники 
розраховують на те, що на-
решті зрушить з мертвої точ-
ки реконструкція кварталів 
застарілого житла, про що 
йшлося у Платформі. 

Днями в рамках Міжнарод-
ної будівельної виставки у 
Києві ми провели спеціальну 
конференцію з цього важли-
вого соціально-економічного 
питання. За участі провідних 
фахівців, керівників проект-
них та великих будівельних 
організацій, на конференції 
було презентовано і обгово-
рено нову редакцію відповід-
ного Закону. Законопроект  
практично готовий. Він  пе-
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редбачає нові правовідно-
сини між забудовниками, 
інвесторами і власниками 
застарілого житла і, на нашу 
думку, відкриває можливості 
для започаткування практич-
ної роботи.

Слово тепер за законо-
давцями, але треба усвідом-
лювати, що закон сам по собі 
не працюватиме. Потрібні 
державні і місцеві цільові 
програми реконструкції за-
старілих кварталів, реальні 
механізми залучення коштів, 
зацікавленості  потенційних 
інвесторів, у тому числі і за-
рубіжних.   

А за будівельниками спра-
ва не стане.

По-друге, ми очікуємо 
на збільшення фінансуван-
ня Програми державної під-
тримки будівництва доступ-
ного житла та Програми 
забезпечення молоді житлом. 
На це бюджетом 2018 року  
передбачено лише 100 млн. 
грн. і 30 млн. грн. відповідно. 
Вважаємо такий обсяг коштів 
явно недостатнім, потріб-
но десь 1 млрд. грн. щороку 
(враховуючи появу нових ка-
тегорій громадян, які потре-
бують державної підтримки – 
учасників АТО, переселенців). 

Підтримуємо тут зусил-
ля наших партнерів з Фонду 
Держмолодьжитло, спрямо-
вані на пошук нових форм 
співпраці, передовсім, з ор-
ганами місцевого самовря-
дування у плані розробки та  
реалізації  регіональних про-
грам будівництва доступного 
житла.

По-третє, ми з задоволен-
ням сприйняли  те, що Кабі-
нет Міністрів України схвалив 
законопроект №6540, яким 
передбачається повна відмі-
на пайової участі у розвиток 

інфраструктури населеного 
пункту.  Вважаємо, що ця но-
вація, про яку, до речі, йшло-
ся у документі «Платформа 
економічного патріотизму», 
полегшить умови ведення бу-
дівельного бізнесу, зменшить 
вартість будівництва.

Загалом оцінюючи 
нинішній стан економічно-
го розвитку України, пови-
нен сказати, що держава 
має активніше впливати 
на реальний сектор еко-
номіки, визначати тут 
пріоритети і послідовно за-
безпечувати їх досягнення. 

Тому ухвалення Страте-
гії розвитку промислового 
комплексу, яку зараз готу-
ють в Уряді, вважаю справою 
державницькою, потрібною і 
важливою.  

У свою чергу, ми як керів-
ники крупних професійних 
об’єднань, керівники вироб-
ництва,  маємо запропонува-
ти і своє бачення  перспектив 
розвитку економіки країни.

Зокрема, мені дуже близь-
ка теза щодо модернізації 
виробничої бази наших під-
приємств. 

Я вже говорив раніше, що 
у будівельному комплексі 
активно впроваджуються 
нові технології і матеріали, 
відповідно ми споруджуємо 
будинки, які мають високі 
характеристики енергоефек-
тивності та екологічності.

Але для подальшого на-
рощування і обсягів, і якості, 
а головне -  для досягнення 
доступності житла, нам по-
трібно швидше переходити 
на рейки індустріального 
домобудування. Сучасне па-
нельне будівництво надзви-
чайно поширене в Європі та 
Америці, де його частка скла-
дає до 40%. Його популяр-

ність пояснюється економіч-
ністю і якістю житла.

Для цього нам потрібне 
відповідне інженерне устат-
кування, нові технологічні 
лінії, які поки що доводиться 
закуповувати за кордоном.  
Вважаємо, що уряд міг би за-
пропонувати певні пільгові 
умови для імпорту нового 
обладнання і технологій. Це 
дозволило б  суттєво онови-
ти виробничі потужності віт-
чизняного домобудування, 
залучити додаткові інвести-
ції. І це слід було б передба-
чити в Стратегії.

На мою думку, також 
дуже актуальним є розділ 
«Забезпечення підготовки 
професійних кадрів». 

Ми вже зіткнулися з дефі-
цитом кваліфікованих ка-
дрів, проблемою відтоку їх 
за кордон. Намагаємося дещо  
виправити своїми силами, 
зокрема, відродити повно-
кровну діяльність закладів 
професійної освіти, оновити 
їхню навчальну базу, добити-
ся закріплення  робітничих 
кадрів. Маємо тут сприяння 
з боку Міністерства освіти і 
науки, з яким Будівельна па-
лата підписала Меморандум 
про співробітництво.

Але це має робитися за 
участі держави, а не спуска-
ти все на місцевий рівень, як 
зараз. Тому підтримуємо по-
ложення Стратегії в частині 
посилення ролі Мінекономро-
звитку, Мінсоцполітики, Мі-
носвіти, інших державних 
структур щодо заохочення 
нас, роботодавців, до підви-
щення кваліфікації  праців-
ників, осучаснення професій-
них стандартів, коригування 
державного замовлення на 
підготовку фахівців тощо. 

Дякую за увагу.
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ВИСТАВКА 
INTERBUILDEXPO-2018

У Києві відбулася Міжна-
родна будівельна виставка 
InterBuildExpo-2018, органі-
заторами якої виступили 
Будівельна палата України 
спільно з компанією «Київсь-
кий міжнародний контрак-
товий ярмарок» за сприяння  
Комітету Верховної Ради з 
питань будівництва, місто-
будування та ЖКГ, Мінрегіо-
ну та Національної спілки 
архітекторів України.

Виступаючи на церемонії 
відкриття виставки, Віце-
премєр-міністр - Міністр ре-
гіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ Г.Г.Зубко 
зазначив, що минулий рік 
був досить активний з точ-
ку прийняття законодавчих 
ініціатив – законів стосовно 

усунення перешкод розвитку 
бізнесу, унеможливлення ко-
рупційних ризиків, дерегуля-
ції будівельної галузі, що до-
зволило Україні піднятися в 
рейтингу «Doing Business», за 
індикатором «Отримання до-
зволу на будівництво» із 140 
позиції на 35-ту.

«Сьогодні стає велике пи-
тання щодо впровадження 
енергоефективних заходів і 
модернізації житлового сек-
тору і ця робота потребує 
копіткої роботи з парламен-
тарями аби максимально 
спростити маршрутну карту 
для будівельників, які можуть 
включитися в цей процес. Та-
кож в четвер ми очікуємо на 
розгляд парламентом пакету 
важливих законів, що стосу-

ються будівельної галузі. Це 
питання соціального житла, 
будівельної «амністії» для 
об’єктів, збудованих без до-
зволу в попередні роки – їх 
прийняття дозволить зробити 
ще один крок до дерегуляції і 
спрощення ведення бізнесу в 
будівельній сфері», — наголо-
сив Г. Г. Зубко.

Віце-прем’єр підкреслив, 
що також продовжується ро-
бота і щодо перегляду застарі-
лих ДБН. «Минулого року за-
твердили 13 ДБН, цього року в 
планах – 16. Крім того, спільно 
з міжнародними партнера-
ми та експертами  (BRDO та 
IDLO), а також громадським 
сектором (РПР, «Разом проти 
корупції») робимо прозорою 
та відкритою сферу перегляду 
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відхилень від ДБН для зведен-
ня нанівець корупційної скла-
дової», — зазначив він.

Перший заступник голо-
ви Комітету Верховної Ради з 
питань будівництва, містобу-
дування і ЖКГ Д.Й.Андрієвсь-
кий, у свою чергу, наголосив 
на важливості законодавчо-
го забезпечення модерніза-
ції  будівельного комплексу 
країни, налагодження спри-
ятливого інвестиційного клі-
мату у будівельному бізнесі.

Президент Будівельної 
палати України, Герой Украї-
ни П.С.Шилюк, виступаючи 
на відкритті виставки, під-
креслив, що будівельна га-
лузь країни підійшла до цієї 
виставки з хорошими показ-
никами, є стабільне зростан-
ня обсягів будівництва, при-
чому це найбільше помітно у  
житловому секторі.

«Важливо  відзначити, що 
ми не просто багато будує-
мо, а й використовуємо при 
цьому  новітні технології та 

матеріали, з застосуванням 
сучасних форм організації бу-
дівництва. Немало зроблено і 
для модернізації виробничих 
потужностей, підготовки су-
часних кваліфікованих інже-
нерних і робітничих кадрів.  
Відповідно на ринку житла 
з’являється усе більше су-
часних, енергозберігаючих 

та екологічних новобудов», - 
сказав П.С.Шилюк.

Він висловив сподіван-
ня на подальшу підтрим-
ку зусиль будівельників з 
боку законодавців, органів 
влади, які мають вдоскона-
лювати  нормативно-пра-
вову базу, створювати спри-
ятливий бізнес-клімат.                                                                                 
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В рамках виставки прой-
шла науково-практична 
конференція на тему «Ре-
конструкція житла масових 
серій: проблеми та шляхи 
вирішення», в якій взяли 
участь розробники нової ре-
дакції закону  «Про комплекс-
ну реконструкцію кварталів 
(мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду», керів-
ники провідних проектних 
та будівельних організацій, 
профільних об’єднань, пред-
ставники  громадськості.

Відкриваючи засідання,  
Президент Будівельної па-
лати України, Герой України 
П.С.Шилюк підкреслив, що  
реконструкція кварталів за-
старілого житла,  реновація 
так званих «хрущовок» зали-
шається значним резервом 
поліпшення житлових умов 
громадян, оновлення архітек-
турного обличчя наших міст.

Тема реконструкції далеко 
не нова, сказав він. З 2007 року 
існує відповідний  закон, були 
розроблені навіть пілотні про-

екти, проте справа не зруши-
ла з місця. Ні забудовники, ні 
потенційні інвестори, ні самі 
мешканці  не побачили  в цьо-
му законі надійних правових 
механізмів для  унормування 
взаємовідносин усіх учасників 
процесу. Свого часу, сказав П.С.
Шилюк,  будівельна корпора-
ція «ДБК-ЖИТЛОБУД» навіть 
спорудила у Києві пілотний 
будинок для реалізації про-

екту реконструкції, проте не-
досконалість закону не дала 
змоги продовжити почате.

За його словами, переваж-
на більшість застарілого жит-
ла в країні на сьогодні уже ви-
черпала свій експлуатаційний 
ресурс, деякі будинки є навіть 
аварійними, тому  ефектив-
ним розв’язанням проблеми 
буде знесення таких споруд з 
наступним  будівництвом  но-
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вого, сучасного житла.
Президент Будівельної па-

лати висловив думку щодо 
проведення спеціального  ін-
вестиційного форуму  для 
залучення зарубіжних інве-
стицій у  будівництво нових 
кварталів житла, а також 
прийняття відповідної цільо-
вої державної програми.

Перший заступник голо-
ви Комітету Верховної Ради 
Д.Й.Андрієвський, який взяв 
участь у роботі конференції,  
підкреслив необхідність  за-
безпечення надійної соціаль-
ної основи даної проблеми, 
оскільки вона стосується ін-
тересів десятків тисяч грома-
дян – мешканців і власників 
житла старої забудови.   Для 
цього слід вести  активну про-
фесійну комунікацію влади і 
громадян, добиватися ухва-
лення якісних, обгрунтованих 
законів та нормативної бази.

Директор департаменту 
Мінрегіону С.Я.Білоус висло-
вив думку  щодо необхідності 
реновації не лише будинків, 
а й міських кварталів у ком-
плексі, з відповідною модер-
нізацією інженерних мереж, 
транспортної інфраструктури.  
У цьому контексті є необхід-
ність використання кращого 
досвіду зарубіжних країн, ска-
зав він.

С.С.Білоус висловив 
сподівання, що відповідний 
законопроект, який нині го-
тується Мінрегіоном, пройде 
належне фахове і громадське 
обговорення і буде позитивно 
сприйнятий населенням.

З основною доповіддю на 
конференції виступив дирек-
тор інституту  «ДІПРОМІСТО»  
І. І. Шпилевський. Саме цей 
інститут виконав на замов-
лення Мінрегіону науково-до-
слідну розробку з аналізом 
законодавчої бази і підготував 

пропозиції до нової редакції 
Закону  «Про комплексну ре-
конструкцію кварталів (мі-
крорайонів) застарілого жит-
лового фонду».

Учасники конференції за-
слухали також доповідь ди-
ректора НДІ будівельних кон-
струкцій, доктора технічних 
наук Г.  Г. Фаренюка.

В обговоренні питання 
взяв участь директор Інститу-
ту генерального плану Києва 
С.П.Броневицький. За його сло-
вами, на даний час в Києві на 
території мікрорайонів (квар-
талів) застарілого житлового 
фонду площею 388,5 га розмі-
щується 2,5 млн.кв.м  житлово-
го фонду, в якому проживає 112 
тис. осіб. Таким чином щіль-
ність населення мікрорайонів 
приблизно складає 290-300 
осіб/га. Під час проведення 
комплексної реконструкції на 
цих територіях можливе нове 
житлове будівництво з обся-
гами житлового фонду на етап 
20 років до 1 млн.кв.м, а на від-
далену перспективу більше 5 
млн.кв.м житла. Це дозволить 
збільшити щільність населен-
ня до 450 осіб./га, сказав С.П.
Броневицький.

 На конференції також 
виступили: виконавчий ди-
ректор Асоціації міст Украї-
ни О.В.Слобожан,  президент 
Національної спілки архі-
текторів В.М.Гусаков, пер-
ший віце-президент УСПП 
С.М.Прохоров, професор На-
ціональної академії держав-
ного управління, доктор еко-
номічних наук В.П.Ніколаєв, 
керівник лабораторії Інсти-
туту громадського здоров’я 
ім.Марзєєва, доктор медичних 
наук В.М.Махнюк, президент 
Всеукраїнської спілки вироб-
ників будматеріалів І.М.Салій 
та інші.

Учасники конференції ух-
валили резолюцію, в якій 
наголошується, зокрема, що   
соціальна важливість теми ре-
конструкції застарілого житла 
з  часом тільки загострюється, 
а тому підлягає вирішенню на 
загальнодержавному рівні.

Зазначено,  що остаточний 
текст законопроекту має бути 
сформований з урахуванням 
матеріалів даної конференції 
та результатів громадських 
слухань.

Джерело: Мінрегіон та 
прес-служба БПУ
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За програмою  Міжнарод-
ної будівельної виставки 
InterBuildExpo – 2018 в Києві 
пройшла конференція «На-
прями та шляхи розвитку 
міст України та об’єднаних 
територіальних громад».

Організаторами заходу 
виступили Комітет Верхов-
ної Ради України з питань бу-
дівництва, містобудування і 
ЖКГ, Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
ЖКГ, Асоціація міст України, 
Будівельна палата України та 
компанія «Київський міжна-
родний контрактовий ярма-
рок».

У конференції взяли участь 
керівники ряду міст країни, 
представники органів місцево-
го самоврядування та держав-
ного управління, профільних 

громадських об’єднань, галузе-
вої науки.

Будівельну палату України 
представляв Перший віце-пре-
зидент С.Т.Сташевський.

Відкрив конференцію Вико-
навчий директор Асоціації О. В.  
Слобожан.

Перед учасниками зібран-
ня виступили Перший заступ-
ник голови Комітету Верхов-
ної Ради з питань будівництва, 
містобудування і ЖКГ Д.Й. Ан-
дрієвський, заступник міністра 
Мінрегіону Л.Р.Парцхаладзе.

В рамках Конференції від-
булися фахові дискусії з пи-
тань: Проектування соціаль-
них об’єктів у містах та на 
територіях об’єднаних громад: 
комплексний підхід, функ-
ціональність, економічність; 
Важливість та актуальність 

створення рівнодоступного, 
безпечного життєвого сере-
довища на території України, 
а також пройшла виїзна нара-
да Комітету Верховної Ради 
з питань будівництва, місто-
будування і ЖКГ з проблем-
них питань планування тери-
торій в контексті підготовки 
до другого читання проекту 
Закону «Про внесення змін до 
закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяль-
ності» (№6403) та обговорення 
концепції подальшого рефор-
мування державного архітек-
турно-будівельного контролю.

Перший віце-президент Бу-
дівельної палати С.Т.Сташев-
ський у своєму виступі в ході 
дискусії наголосив, що подаль-
ший розвиток будівельного 
комплексу країни потребує тіс-

С.Т.СТАШЕВСЬКИЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ 
РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ
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ної взаємодії з органами влади,  
місцевим самоврядуванням.

За словами С.Т.Сташевсь-
кого, будівельники розрахо-
вують на те, що територіаль-
ні громади, які в результаті 
реформи децентралізації от-
римують  додаткові повнова-
ження і додаткові фінансові 
ресурси,  будуть спроможні 
активніше опрацьовувати 
свої місцеві програми житло-
вого будівництва, залучати 
необхідні інвестиції. Також 
необхідно відповідально ста-
витися до вибору компаній за-
будовників, аби не допустити 
довгобудів, неякісного вико-
нання робіт.

С.Т.Сташевський розповів 
про досвід співробітництва 
регіональних представників  
Будівельної палати з органа-
ми місцевого самоврядування. 
Він відзначив ефективну ро-
боту представників Будівель-
ної палати  у Харківській, Він-
ницькій, Волинській областях.

Перший  віце-президент 
БПУ докладно зупинився на 
питаннях пошуку нових дже-
рел інвестування у будівни-
цтво житла, зокрема лізинго-
вого,  врегулювання відносин 
на ринку орендного житла.

Була підкреслена актуаль-
ність прийняття нової редак-
ції Закону про комплексну  

реконструкцію кварталів за-
старілого житлового фонду. За 
його словами, місцеві громади 
мають зайняти в цьому важ-
ливому соціальному питанні  
активну позицію, щоб прак-
тична реалізація  закону не 
потонула у нових суперечках і 
дискусіях.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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АНТИКРИЗОВА РАДА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ОБГОВОРИЛА 
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЇНИ

Учасники  спільного за-
сідання Антикризової ради 
громадських організацій 
України та правління Україн-
ського союзу промисловців і 
підприємців  30 березня 2018 
року обговорили питання від-
новлення промисловості краї-
ни та пропозиції щодо Стра-
тегії розвитку промислового 
комплексу України, що наразі 
опрацьовується в Уряді.

Президент УСПП  А.К.Кінах 
у своєму виступі зробив оцін-
ку стану реалізації пропозицій, 
визначених у документі «Плат-
форма економічного патріо-
тизму», задля забезпечення 
відновлення розвитку промис-
ловості та пріоритетів спільних 
дій влади та бізнесу на 2018 рік.

В обговоренні взяв участь 
Президент Будівельної палати 
України, Герой України П.С.Ши-
люк, який, зокрема, наголосив 
на необхідності посилення на 

реальний сектор економіки 
впливу держави, яка має визна-
чати тут пріоритети і послідов-
но забезпечувати їх досягнення.

«Тому ухвалення Стратегії 
розвитку промислового ком-
плексу, яку зараз готують в 
Уряді, вважаю справою держав-
ницькою, потрібною і важливою. 
У свою чергу, ми як керівники 

крупних професійних об’єднань, 
керівники виробництва,  має-
мо запропонувати і своє ба-
чення  перспектив розвитку 
економіки країни», сказав він.

П.С.Шилюк виклав низ-
ку пропозицій щодо здійс-
нення модернізації вироб-
ничої бази підприємств.

За його словами, законода-
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вець, Уряд повинні запропону-
вати певні пільгові умови для 
імпорту нового обладнання і тех-
нологій. «Це дозволило б  суттєво 
оновити виробничі потужності 
вітчизняного домобудування, 
залучити додаткові інвестиції. 
І це слід було б передбачити в 
Стратегії», - сказав П.С.Шилюк.

На його думку, також дуже 
актуальним є питання забез-
печення підготовки професій-
них кадрів у промисловості. 

«Ми вже зіткнулися з дефі-
цитом кваліфікованих кадрів, 
проблемою відтоку їх за кордон, 
- зазначив П.С.Шилюк. - Намагає-
мося дещо  виправити своїми си-
лами, зокрема, відродити повно-
кровну діяльність закладів 
професійної освіти, оновити 
їхню навчальну базу, добитися 
закріплення  робітничих кадрів. 
Маємо тут сприяння з боку Міні-
стерства освіти і науки, з яким 
Будівельна палата підписала Ме-
морандум про співробітництво».

Але це має робитися за 
участі держави, а не спуска-
ти все на місцевий рівень, 
як зараз, наголосив далі він. 

П.С.Шилюк висловився на 
підтримку положення Стратегії 
в частині посилення ролі Міне-
кономрозвитку, Мінсоцполіти-
ки, Міносвіти, інших держав-
них структур щодо заохочення 
роботодавців до підвищення 
кваліфікації  працівників, осучас-
нення професійних стандартів, 
коригування державного замов-
лення на підготовку фахівців тощо.

Учасники засідання ухва-
лили рішення, в якому викла-
дено ряд пропозицій, зокрема,  
стосовно  шляхів залучення 

інвестицій у реальний сектор 
економіки, усунення випад-
ків невмотивовано надмірного 
втручання силових, фіскальних 
структур у діяльність бізнесу.

За вагомий особистий вне-
сок у розвиток будівельної 
галузі, соціально-економічне 
зміцнення України А.К.Кінах 
вручив Першому віце-прези-
денту Будівельної палати, чле-
ну правління УСПП С.Т.Сташев-
ському почесну відзнаку  УСПП.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 



Будівельна палата України                                         №2

12 13

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

УРЯД СХВАЛИВ ВІДМІНУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТОК 
ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Кабінет Міністрів України 
схвалив законопроект №6540 
про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні, який про-
понує повну відміну пайової 
участі у розвиток інфраструк-
тури населеного пункту.

Про це повідомив заступник 
міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства України 
Лев Парцхаладзе.

«Уряд схвалив законопроект 
№6540 разом з новими доповнен-
нями, одним з важливих пунктів 
якого є скасування пайового вне-
ску у розвиток інфраструктури 
населеного пункту. Цих коштів 
недостатньо для створення но-
вих об’єктів соціальної інфра-

структури і жодної гривні цього 
внеску на це не було направлено. 
А відсутність чітких прозорих 
механізмів спричиняє корупцію. 
Подібної практики не існує у євро-
пейських країнах, крім того, відмі-
на пайової участі суттєво вплине 
на покращення позиції України 
у рейтингу Doing Business. Тому 
маю надію, найближчим часом 
депутати проголосують за цей 
проект закону», — сказав він.

Питома вага пайової участі у 
загальному обсязі доходів місце-
вих бюджетів не досягає 1%. Так, 
у 2017 році обсяг коштів пайових 
внесків, що надійшли до місцевих 
бюджетів, склав 1,85 млрд гри-
вень, що становить тільки 0,8% 
від їх загальних доходів. І ці кошти 
становлять лише малу частку при 
здійсненні ремонтів об’єктів со-

ціальної інфраструктури.
Парцхаладзе підкреслив, що 

немає чітких механізмів визна-
чення розміру пайового внеску 
та здійснення такої оплати, що 
спричиняє корупцію. Крім того, 
це значно удорожчує вартість бу-
дівництва і унеможливлює про-
рахунок інвестором вартості про-
екту на початковій стадії.

Законопроект №6540 розро-
блений Міністерством економіч-
ного розвитку і торгівлі України 
за підтримки Офісу ефективного 
регулювання (BRDO). Проект за-
кону в частині, що стосується від-
міни пайової участі у розвитку ін-
фраструктури населених пунктів, 
підтримано Міністерством регіо-
нального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України.

Джерело: Мінрегіон

РАДА ЗРОБИЛА ЧЕРГОВИЙ КРОК ДО ПРОЗОРОГО І КОНТРОЛЬОВАНОГО 
ВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Внесення змін до сфери 
містобудування врегульовує 
ліцензування господарсь-
кої діяльності з будівництва 
об’єктів з середніми та знач-
ними наслідками, сприятиме 
підвищенню України в рей-
тингу «Ведення бізнесу», а 
також дерегулює господарсь-
ку діяльність у будівництві. 

Про це наголосив Віце-
прем’єр-міністр-Міністр регіо-
нального розвитку, будівництва 
та ЖКГ Геннадій Зубко, комен-
туючи прийняття парламентом 
у першому читанні законопро-
екту 7085 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України у сфері містобудування».

«Коли ми кажемо про розви-
ток місцевого самоврядування, 
передачу повноважень – нам 

необхідно робити рішучі кроки 
і в будівельній галузі. Цей закон 
спрощує можливості не тільки 
для органів місцевого самовря-
дування, а й для бізнесу в частині 
швидкої ідентифікації будинків, 
введення поштової адреси, мож-
ливості обстеження об’єктів 
будівництва тощо. Здійснення 
контролю в будівельній сфері – 
головне питання, яке сьогодні 
хвилює місцеве самоврядуван-
ня. Адже самовільна забудова 
сьогодні перешкоджає реаль-
ному і сучасному будівництву. 
Тому, це перший крок до прозо-
рого і контрольованого ведення 
будівельного бізнесу в Україні», 
— наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, органам 
місцевого самоврядування 
передбачені повноваження 

контролю за дотриманням по-
рядку обстеження об’єктів бу-
дівництва, прийнятих в експлу-
атацію, і дотриманням вимог 
до споруд під час експлуатації. 
Окрім того, вони будуть від-
повідальними за присвоєння 
адрес об’єктам нерухомого май-
на у межах населених пунктів, а 
також підготовки і внесення на 
розгляд ради пропозицій щодо 
адміністративно-територіаль-
ного устрою на своїй території.
Натомість місцеві державні ад-
міністрації матимуть повно-
важення у питаннях найме-
нування вулиць та споруд, 
розташованих за межами на-
селених пунктів, присвоєння 
адрес об’єктам нерухомого май-
на за межами населених пунктів.

Джерело: Мінрегіон
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 АНТИКОРУПЦІЙНА МАРШРУТНА КАРТА У БУДІВНИЦТВІ
Сьогодні ми говоримо 

про два важливих напрям-
ки — що держава робить 
для розвитку будівель-
ної галузі та чого держа-
ва очікує від будівельного 
бізнесу. Дерегуляція у бу-
дівництві та усунення ко-
рупційних ризиків – пріори-
тетні завдання Мінрегіону. 

І до виконання цих 
завдань, особливо у питан-
нях усунення корупції ми 
підходимо системно, точко-
ве вирішення проблем не 
прибере джерело корупції.

Про це на зустрічі з 
представниками Європей-
ської Бізнес Асоціації зая-
вив Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального ро-
звитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко.

«У сфері будівництва вже 
створена антикорупційна 
маршрутна карта. Спільно 
з міжнародними партнера-
ми та експертами (BRDO та 
IDLO), а також громадським 
сектором – РПР і громадською 
ініціативою «Разом проти ко-
рупції», ми працюємо над 
трьома головними напрямка-
ми: перегляд ДБН, прозорість 
і публічність містобудівної 
політики, удосконалення си-
стеми держархбудконтролю», 
— зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр розповів, що 
перегляд застарілих ДБН і по-
годження відхилень — у зоні 
особливої уваги Мінрегіону. 
Розпочата системна робо-
та має наблизити цю сферу 
нормування до європейської.

«Сьогодні у нашій сфері 
компетенції чинними є 109 
ДБН. З яких – 25% вкрай за-
старілі і потребують перегля-
ду. Минулого року Мінрегіон 
затвердив 13 ДБН. Цього року 
заплановано перегляд 22 ДБН, 

наступного року – ще 30. На 
кінцевому етапі затверджен-
ня ДБН щодо можливості 
проектування вбудованих у 
житлові будинки дитсадків 
та початкових шкіл та 360-й 
ДБН щодо унормування спо-
собу збору сміття з визна-
ченням площ для контей-
нерів», — сказав урядовець.

Прозорість і публічність 
містобудівної політики — ще 
одна сфера, яка містить ко-
рупційні ризики та викликає 
суспільну напругу. За словами 
Геннадія Зубка, наше завдан-
ня — забезпечити якість та 
прозорість розроблення до-
кументації з просторового 
планування (містобудівної 
документації). «Вже прий-
няті у першому читанні за-
конопроект №6403, що спря-
мований на забезпечення 
ОТГ єдиною документацію із 
просторового планування та 
законопроект №7085, який 
встановлює єдиний порядок 
присвоєння адреси об’єкту 
будівництва та удосконалює 
порядок ліцензування госпо-
дарської діяльності, пов’я-
заної із створенням об’єктів 
архітектури. Розпочата роз-
робка Містобудівного када-
стру», — наголосив Зубко.

Також суттєвим кроком 
у запобіганні корупції стали 
прийняті у минулому році 
закони  №1817 і №2020, 
які спростили дозвільні 
процедури, скасували ка-
тегорії складності об’єктів 
будівництва й перешли до 
класу наслідків (СС1, СС2, 
СС3), визначили перелік бу-
дівельних робіт, які не по-
требують дозволу, скасува-
ли вимогу щодо отримання 
вихідних даних та техніч-
них умов від ДСНС тощо.

«Впроваджено е-послуги 

в будівництві та ліцензуван-
ні. На сьогодні вже надано 
більше 4200 е-послуг у бу-
дівництві. З метою недопу-
щення зловживань органів 
контролю, постановою Уря-
ду встановлені чіткі строки 
для забудовників на усунен-
ня недоліків, що виявлені під 
час перевірок об’єктів будів-
ництва», — підкреслив він.

За його словами, з децен-
тралізацією повноважень 
ДАБІ, на місцевий рівень 
спускається і корупція. Тому, 
аналіз регуляторних ме-
ханізмів на місцях має раз 
і назавжди викорінити це 
проблемне питання. На сьо-
годнішній день – вже 92 на-
селених пункти взяли повно-
важення ДАБІ, зокрема 21 
обласне місто, крім Полтави, 
Хмельницького і Запоріжжя. 
«Зараз ми спільно з Держав-
ною регуляторною службою 
аналізуємо всі регуляторні 
акти, які працюють на місце-
вому рівні. Наша мета – при-
брати всі корупційні чинни-
ки, які заважають розвитку 
будівельного бізнесу на міс-
цях та покращити за рахунок 
цього інвестиційний клімат», 
— зазначив Геннадій Зубко.
Ще одним важливим акцен-
том під час зустрічі Геннадій 
Зубко назвав усунення ко-
рупційних ризиків на місцях, 
коли забудовники навмисно 
переводять клас наслідків 
свого об’єкта в СС3 і таким 
чином, відмовляються пра-
цювати з місцевим самовря-
дуванням. «Будівельний 
бізнес повинен перестати 
шукати можливі шляхи для 
домовленостей з органами 
центральної влади в обхід 
закону», — підсумував він.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 20 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ

На засіданні Комітету 20 
березня 2018 року, проведе-
ному у кулуарах Верховної 
Ради України (III поверх, вул. 
М. Грушевського, 5), розгля-
нуто законопроекти реєстр. 
№№8015, 8041, 8041-1, 8041-
2, 8041-3.

Комітетом прийнято рішен-
ня рекомендувати Верховній 
Раді України за результатами 
розгляду у першому читанні 
прийняти за основу проект 
Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України (щодо інвестиційної 
привабливості будівництва 
об’єктів відновлювальної енер-
гетики) (реєстр. № 8015 від 
08.02.2018 року, внесений на-
родними депутатами України 
Андрієвським Д.Й., Гальченком 
А.В. та іншими народними де-
путатами України). Законопро-
ект розроблений з метою знят-
тя адміністративних бар’єрів 
та підвищення інвестиційної 
привабливості галузі вироб-
ництва енергії з відновлю-
вальних джерел, якісного 
взаємоузгодження державних, 
громадських та приватних ін-
тересів під час планування і 
забудови територій, забезпе-

чення правового регулюван-
ня комплексного розміщен-
ня об’єктів промисловості. 
Комітет з питань екологічної 
політики, природокористу-
вання та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
та Головне науково-експертне 
управління Апарату Верховної 
Ради України у своїх висновках 
підтримали прийняття зако-
нопроекту за основу.

За результатами розгляду 
альтернативних законопроек-
тів: про внесення змін до За-
кону України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік» 
(щодо забезпечення реалізації 
державних житлових програм 
для молодих сімей та внутріш-
ньо переміщених осіб: держав-
ної підтримки за програмою 
доступного житла, а також 
пільгового довгострокового 
державного кредиту на будів-
ництво (реконструкцію) та 
придбання житла) (реєстр. № 
8041 від 14.02.2018 р., поданого 
народними депутатами Украї-
ни Вілкулом О.Ю., Колєсніко-
вим Д,В., Павловим К.Ю., Галь-
ченком А.В.); про внесення 
змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 

2018 рік» (щодо забезпечення 
реалізації державних житло-
вих програм для молодих сімей 
та внутрішньо переміщених 
осіб: державної підтримки за 
програмою доступного житла, 
а також пільгового довгостро-
кового державного кредиту на 
будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла)  (реєстр. 
№ 8041-1 від 27.02.2018 р., 
поданого народним депута-
том України Веселовою Н.В.); 
про внесення змін до Додатку 
№ 3 та Додатку № 4 до Зако-
ну України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік» 
(щодо забезпечення конститу-
ційних прав громадян на жит-
ло, відновлення фінансування 
державних житлових програм 
з метою вирішення питання 
забезпечення житлом грома-
дян, зокрема молоді, учасників 
АТО та внутрішньо-перемі-
щених осіб) (реєстр. № 8041-
2 від 27.02.2018 р., поданого 
народним депутатом України 
Недавою О.А.); про внесення 
змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 
2018 рік» (щодо забезпечення 
права громадян на житло, від-
новлення фінансування дер-
жавних житлових програм та 
вирішення питання забезпе-
чення житлом внутрішньо-пе-
реміщених осіб) (реєстр. № 
8041-3 від 05.03.2018 р., пода-
ного народними депутатами 
України  Ляшком О.В., Заружко 
В.Л., Амельченком В.В. та інши-
ми), Комітетом вирішено реко-
мендувати Комітету Верховної 
Ради України з питань бюдже-
ту підтримати прийняття за 
основу законопроекту реєстр. 
№ 8041-2.

Проектом № 8041 перед-
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бачено перерозподіл коштів 
видатків державного бюджету 
2018 року, визначені додатка-
ми № 3 та № 4 до Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік»: збільшен-
ня видатків загального фонду 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господар-
ства України на 1 757 121,0 тис. 
грн. (мінімально необхідного 
обсягу видатків на реалізацію 
державних житлових програм: 
«Надання пільгового довго-
строкового державного кре-
диту молодим сім’ям та одино-
ким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла» (КПКВК 
2751390) в обсязі 857 121,0 
тис. грн., «Надання державної 
підтримки для будівництва 
(придбання) доступного жит-
ла» (КПКВК 2751190) в обсязі 
900 000 тис. грн.) та відповідне 
зменшення видатків загаль-
ного фонду Міністерства вну-
трішніх справ України 1 757 
121,0 тис. грн.

Проектом № 8041-1 перед-
бачено перерозподіл коштів 
видатків державного бюджету 
2018 року, визначені додатка-
ми № 3 та № 4 до Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет 
України на 2018 рік»: збіль-
шення видатків загального 
фонду Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального го-
сподарства України на 1 865 
814,9 тис.  грн. (мінімально 
необхідного обсягу видат-
ків на реалізацію державних 
житлових програм: «Надання 
пільгового довгострокового 
державного кредиту молодим 
сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбан-
ня житла» (КПКВК 2751390) 
в обсязі 857 121,0 тис. грн. 
(фінансування цієї бюджетної 

програми у цьому році не пе-
редбачено), «Надання держав-
ної підтримки для будівництва 
(придбання) доступного жит-
ла» (КПКВК 2751190) в обсязі  
990 693,9 тис. гривень) та від-
повідне зменшення видатків 
загального фонду Міністер-
ства внутрішніх справ України 
1 865 814,9 тис.  грн.

Проектом № 8041-2 пе-
редбачено збільшення видат-
ків державного бюджету 2018 
року, визначених додатком № 
3 до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2018 рік», за рахунок перед-
бачення видатків на фінансу-
вання бюджетної програми 
«Надання державної підтрим-
ки для будівництва придбан-
ня доступного житла» (КПКВК 
2751190)  в обсязі 1 млрд. грн. 
та внесенням змін в додаток 
№ 4 «Повернення кредитів до 
Державного бюджету України 
та розподіл надання кредитів 
з Державного бюджету Украї-
ни в  2018 році» в частині пе-
редбачення видатків на бюд-
жетну програму «Надання 
пільгового довгострокового 
державного кредиту молодим 
сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання 
житла» (КПКВК 2751390) в об-
сязі 857 121,0 тис. грн. Реаліза-
ція проекту  № 8041-2 передба-
чається за рахунок збільшення 
доходної частини держбюдже-
ту.

Проектом № 8041-3 про-
понується статтю 34 Закону 
України «Про Державний бюд-
жет України на 2018 рік» після 
слів «учасників антитерори-
стичної операції»  доповнити 
словами «внутрішньо-перемі-
щених осіб».

Також законопроектом пе-
редбачено збільшення видат-
ків державного бюджету 2018 
року, визначених додатком 

№ 3 до Закону України «Про 
Державний бюджет України 
на 2018 рік» за рахунок перед-
бачення видатків на фінансу-
вання бюджетної програми 
«Надання державної підтрим-
ки для будівництва придбан-
ня доступного житла» в об-
сязі 1 млрд. грн. (збільшення 
видатків на 900 млн. грн.) та 
внесенням змін в додаток № 
4 «Повернення кредитів до 
Державного бюджету України 
та розподіл надання кредитів 
з Державного бюджету Украї-
ни в  2018 році» в частині пе-
редбачення видатків на бюд-
жетну програму «Надання 
пільгового довгострокового 
державного кредиту молодим 
сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбан-
ня житла» в обсязі 857 121,0 
тис. грн. Проектом  № 8041-3 
джерело збільшення видатків 
не визначено.

Автори проектів №№ 
8041-2 та 8041-3 вважають, 
що частково додаткові ви-
датки держбюджету будуть 
відшкодовані за рахунок по-
датків, зборів та єдиного со-
ціального внеску. Крім того 
реалізація положень законо-
проектів  також може здійсню-
ватись  за рахунок надходжен-
ня конфіскованих коштів та 
коштів, отриманих від реалі-
зації майна, конфіскованого 
за рішенням суду за вчинення 
корупційного та пов’язаного 
з корупцією правопорушен-
ня,  що зберігаються на ра-
хунках спеціального фонду 
державного бюджету в обся-
гах та порядку, встановлених 
Кабінетом Міністрів України 
за погодженням з Комітетом 
Верховної Ради України з пи-
тань бюджету.

Джерело: Комітет Верховної  Ради 
України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства
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