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СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

ВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
ГЕРОЯ УКРАЇНИ П.С. ШИЛЮКА З ДНЕМ БУДІВЕЛЬНИКА

Дорогі друзі, колеги-будівельники!

Щиро вітаю працівників підприємств і організацій – 
членів Будівельної Палати, всіх будівельників України 
з нашим професійним святом – Днем Будівельника. 

Маємо підстави говорити, що будівельна 
галузь в нинішніх непростих умовах вистояла і після 
кількарічного спаду демонструє позитивні тенденції 
свого розвитку. Зростають обсяги споруджуваного 
житла, промислових і інфраструктурних об’єктів, 
населені пункти України стають більш красивими 
і зручними для проживання. Все це – результат 
Вашої щоденної наполегливої праці. 

Будівельна палата разом з галузевими Міністерством та Комітетом Верховної 
Ради, нашими партнерами – професійними об’єднаннями і місцевими органами 
влади продовжує працювати над створенням передумов для подальшого розвитку 
будівельного комплексу. 

Попереду у нас велика робота щодо реалізації сучасних містобудівних програм, 
технологічному  переоснащенню будівельної індустрії, поліпшенню умов праці. 

І нехай  День Будівельника  надихає нас на нові професійні звершення в ім’я 
щасливого майбутнього нашої Держави. 

Здоров’я і натхнення Вам, щастя  і добробуту кожній Вашій  родині. Хай все 
задумане – вдається!

З глибокою повагою,

Президент                                                                 Петро Шилюк
Будівельної палати України                                Герой України
                                                                                  Заслужений   будівельник   України 
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1. Про підсумки діяль-
ності будівельного комплек-
су у І півріччі 2018 року.

- За попередніми підсумка-
ми перших шести місяців 2018 
року будівельні підприємства 
України виконали робіт на 
суму 48 млрд грн. Це майже на 
3% більше, ніж за аналогічний 
період минулого року, тобто ми 
бачимо, що будівельний ком-
плекс зберігає стабільні темпи 
зростання, працює без зривів. 
У розрізі регіонів,  лідерами 
за обсягами виконання бу-
дівельних робіт стали Одеська, 
Дніпропетровська,  Харківська 
області та столиця -  місто Київ, 
де традиційно  обсяги будівни-
цтва є найбільшими.

Лідерами за темпами ро-
сту стали Івано-Франківська, 
Одеська та Чернівецька об-
ласті.

Дещо менше, порівняно з 
минулим роком, маємо індекс 
будівництва житла -  97,7%, але 
я упевнений, що за підсумками 
року у цьому сегменті буде до-
сягнуто позитивного резуль-
тату, для цього зроблено необ-
хідний заділ.

Помітно також  певне по-
жвавлення на ринку нерухо-
мості. Аналітики відзначають  
збільшення продажів квартир, 
передовсім  нових. Наприклад, 
у Києві продажі у першому 
півріччі зросли на 18%.

Тому я  порадив би потен-
ційним покупцям визначатися 
і робити свій вибір, не відкла-
даючи це надовго.

До речі, а як покупцеві 
уберегтися від махінаторів 
на ринку нерухомості, як тут 
запобігти прикрим випад-
кам?

-  Передовсім слід поціка-
витися, так би мовити, по-

служним списком фірми забу-
довника -  як довго вона існує 
на ринку,  що збудувала, яка в 
неї репутація, зрештою, чи має 
вона відповідні ліцензії і до-
зволи. Можна звернутися і до 
реєстру судових рішень. Варто 
також дізнатися про матеріаль-
ну базу компанії:  вона має свої 
виробничі потужності чи орен-
дує у когось, або просто є посе-
редником.  Також важливо зна-
ти, хто є власником земельної 
ділянки, на якій споруджується 
новобудова.  Ну, і не попадати-
ся на занижені ціни, які іноді 
пропонують махінатори, адже,  
як кажуть, дешева рибка – по-
гана юшка.

А ще певною гарантією є 
членство в Будівельній палаті. 
Сумнівні фірми ми не приймає-
мо.

2. Стан і перспективи бу-
дівництва доступного житла, 
фінансування інших держав-
них житлових програм.

- На сьогодні існують дві 
загальнодержавні програми: 
«Надання державної підтрим-
ки  для будівництва (прид-
бання) доступного житла»  і 
«Надання пільгового довго-
строкового державного кре-
диту молодим сім’ям та одино-
ким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла».

Обидві вони, на жаль, фінан-
суються вкрай недостатньо. 
Наприклад, на фінансування 
програми доступного житла 
Державним бюджетом на 2018 
рік передбачено лише 100 млн. 
грн. -  крапля в морі.

При формуванні бюджету 
на 2018 рік Будівельна палата 
разом з партнерськими органі-
заціями пропонувала суттєве 
збільшення державної під-

тримки будівництва доступно-
го житла – в обсязі 1 мільярд 
гривень.  Це дало б змогу залу-
чити у будівництво додаткові 
кошти громадян -  приблизно 
670 млн.грн., створити нові ро-
бочі місця, збільшити надход-
ження до бюджету у вигляді 
податків і  зборів, та головне,  
дозволило б забезпечити жит-
лом майже 1,7 тис .громадян 
загальною площею понад 104 
тис кв.м.

На жаль, таких коштів у 
бюджеті немає, можливо, вони 
все-таки знайдуться до кінця 
поточного року, але поки що 
доводиться працювати у тих 
реаліях, які є.

Будівельна палата спіль-
но з спеціалізованим фондом 
Держмолодьжитло  готує нові 
пропозиції до проекту Держав-
ного бюджету на 2019 рік. Ми 
просимо передбачити фінансу-
вання обох програми   в обсязі 
1 млрд грн. і понад 900 млн.
грн. відповідно. Розраховуємо 
на  розуміння гостроти жит-
лової проблеми з боку народ-
них депутатів, адже мова йде 
про громадян, які потребують 
особливої підтримки держави 
– молоді, учасників АТО, пере-
селенців.

3. Перспективи рекон-
струкції кварталів старої за-
будови, так званих «хрущо-
вок». 

 - Навесні цього року Бу-
дівельна палата провела нау-
ково-практичну конференцію, 
на якій за участі авторитетних 
фахівців, зокрема Мінрегіону, 
профільного комітету Верхов-
ної Ради,  було всебічного обго-
ворено цю проблему. Зокрема, 
йшлося про концепцію змін 
до існуючого  Закону України 
«Про комплексну реконструк-

ІНТЕРВ’Ю ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА  
КОРПОРАЦІЇ «ДБК-ЖИТЛОБУД», ГЕРОЯ УКРАЇНИ П.С.ШИЛЮКА   ПРОГРАМІ 

«БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ» НА 5 КАНАЛІ 7 СЕРПНЯ 2018 РОКУ
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цію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фон-
ду». Цей закон існує уже понад 
10 років, розроблені навіть 
пілотні проекти, але справа 
стоїть на місці.  Закон, на жаль, 
не діє, бо в ньому не узгоджені 
інтереси забудовників, місце-
вої влади, бізнесу і самих меш-
канців застарілого житла.

За підсумками конферен-
ції було опрацьовано ряд 
пропозицій, які  передані до 
Мінрегіону.  Будівельники го-
тові приступити  до роботи на  
об’єктах, але, звичайно, ми має-
мо отримати повне законодав-
че забезпечення, відповідну 
нормативну базу.  

Належить організувати ро-
зробку відповідних держав-
ної та регіональних програм, 
в яких має бути закладена 
правова основа взаємодії дер-
жавних органів, місцевого 
самоврядування, інвесторів, 
забудовників та власників 
об’єктів нерухомого майна.

Маючи ефективні законо-
давчі важелі, варто було б про-
вести міжнародний форум для 
залучення інвестицій. Як ка-
жуть, з документами на руках 
ми могли б роз’яснити зарубіж-
ним партнерам  всі переваги  
для них програми реконструк-
ції застарілого житлового фон-
ду і я впевнений, що  справа на-
решті зрушила б з місця.   

Додам, що на сьогодні жит-
ловий фонд в Україні складає 
977,9 млн квадратних метрів і 
майже 50% з нього – застаріле 
житло, зокрема, так звані «хру-
щовки». Лише в столиці це 
понад 3 тис. панельних п’яти-
поверхівок, яким уже по 50-60 
років.  Ми вже не раз наголо-
шували на тому, що більшість 
таких споруд не відповідають 
сучасним уявленням про ком-
фортне, енергоефективне жит-
ло, потребують дедалі більше 
коштів на їх утримання. А де-
які з таких будинків є навіть 

аварійними, небезпечними 
для проживання.  

Тому, на мою думку, гово-
рити про реконструкцію чи 
модернізацію  подібних споруд 
можна лише відносно окремих 
об’єктів, точково. А загалом 
же проблему слід вирішува-
ти комплексно, а саме шляхом 
знесення кварталів старої за-
будови і формування тут су-
часного міського середовища 
з новим, комфортним житлом.

4. Щодо розвитку інду-
стріального будівництва.

Цей метод є одним із на-
прямів швидкого спорудження 
сучасних, якісних панельних 
житлових будинків.  Зазначу, 
що панельне будівництво над-
звичайно поширене в країнах 
Європи та Північної Америки, 
де його частка складає до 40%.

На мою думку, індустріаль-
не будівництво житла має гар-
ні перспективи в Україні.  Бу-
дівельники до цього готові. На 
ряді підприємств здійснюєть-
ся реконструкція існуючої 
бази, споруджуються нові лінії, 
впроваджуються сучасні інно-
ваційні технології.

Наша Корпорація 
«ДБК-Житлобуд» також модер-
нізує свою виробничу базу, спо-
руджує житло з використан-
ням нових високоефективних 
енергозберігаючих технологій.

Ми можемо будувати жит-
ло з високим рівнем інженер-
но-технічних рішень та екс-
плуатаційних характеристик, 
які повністю відповідають су-
часним вимогам.

Але вітчизняним домобу-
дівним комбінатам необхідна 
кардинальна реконструкція. 
Потрібні кошти і без підтрим-
ки держави  - у вигляді подат-
кових пільг для закупки нових 
технологічних ліній, фінансу-
вання інноваційних проектів, 
дотування процентної ставки 
по кредитах тощо -  тут не обій-
тися.

5. Про співпрацю з Міні-
стерством освіти і науки

Будівельна палата підписа-
ла угоди про співпрацю з понад 
10 партнерськими організація-
ми.

Особливо важливим вважаю 
тут співпрацю з Міністерством 
освіти і науки, адже проблема 
підготовки молодих робітни-
чих кадрів є нині досить го-
строю.

Зокрема, спільно з Міносвіти 
ми вже вдруге провели  мас-
штабний захід - Всеукраїнський 
конкурс професійної майстер-
ності. Цей конкурс популяризує  
робітничі професії, дозволяє 
молодим робітникам підвищу-
вати свою кваліфікацію і ми й 
надалі плануємо брати участь в 
організації такого конкурсу.

Важливо, що підприємства 
та організації будівельного 
комплексу почали залучати-
ся до  зміцнення матеріальної 
бази навчальних закладів. Рані-
ше будівельні підприємства та  
організації брали шефство над 
професійними училищами, ду-
маю  зараз було б актуальним 
відновити  подібну практику.

Цю  взаємодію ми спільно 
з Міносвіти пропонуємо за-
кріпити на рівні типових три-
сторонніх угод: роботодавець 
- навчальний заклад - учень.  В 
такому випадку всі сторони чіт-
ко знатимуть, як кажуть,  свій 
інтерес, а в результаті вітчизня-
ний будівельний комплекс от-
римуватиме  нові кваліфіковані 
кадри.  

***
Користуючись нагодою, 

хочу  привітати моїх дорогих ко-
лег по будівельному комплексу  
з нашим головним професій-
ним святом – Днем Будівельни-
ка та побажати  їм великих тру-
дових звершень на благо нашої 
Батьківщини, міцного здоров’я,  
достатку, миру і злагоди!

Джерело: 5 канал, 7 серпня 
2018 р.
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ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ТА УРОЧИСТОСТІ 
З НАГОДИ ДНЯ БУДІВЕЛЬНИКА

Засідання Президії Бу-
дівельної палати України та 
урочистості з нагоди Дня бу-
дівельника відбулися 7 серп-
ня у головному офісі Корпо-
рації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Члени Президії заслухали 
та обговорили доповідь Пре-
зидента Будівельної палати, 
Героя України П.С.Шилюка 
«Про попередні результати  
діяльності будівельного ком-
плексу України в І півріччі 
2018 року та завдання Бу-
дівельної палати України 
щодо його подальшого зро-
стання».

Характеризуючи роботу 
галузі, П.С.Шилюк відзначив, 
що за підсумками першого 
півріччя 2018 року підприєм-
ства будівельного комплексу 
України виконали будівельні 

роботи на суму 48 млрд грн. 
Індекс будівельної продукції 
по відношенню до аналогіч-
ного періоду 2017 року зріс 
майже на 3%.

У розрізі регіонів, лідера-
ми за обсягами виконання бу-
дівельних робіт стали Одесь-
ка область (5,7 млрд грн), 
Дніпропетровська область 
(5 млрд грн), Харківська об-
ласть (5 млрд грн) та столи-
ця - місто Київ (11 млрд грн). 
Лідери за темпами росту – 
Івано-Франківська (141,5%), 
Одеська (133,8%) та Чер-
нівецька (122,4%) області.

«З огляду на ці показники, 
маємо підстави говорити, що 
в цілому галузь працює без 
зривів, ритмічно і ця пози-
тивна тенденція зберігається 
уже  не перший рік, - сказав 

П.С.Шилюк. - Зокрема, вийш-
ли на стабільні показники у 
будівництві житла -  протя-
гом останніх років в Україні 
здається  в експлуатацію 
плюс-мінус 10 млн. кв. м. Ми-
нулого року було 10,2 млн».

При цьому керівник Бу-
дівельної палати підкреслив, 
що   в країні є нагальна потре-
ба в збільшенні обсягів житла 
і підприємства галузі спро-
можні наростити обсяги про-
дукції. Але для цього, за його 
словами,  слід  передовсім 
здійснити перехід на техно-
логії індустріального домобу-
дування, провести модерніза-
цію виробничих потужностей, 
відновити діяльність тих 
ДБК, які ще залишилися «жи-
вими», створювати і нові, су-
часні виробничі потужності.

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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П.С.Шилюк докладно зу-
пинився на питаннях активі-
зації роботи підприємств 
будівельного комплексу, 
зокрема, йшлося про необ-
хідність збільшення обсягів 
фінансування програм до-
ступного житла та молодіж-
ного кредитування з держав-
ного та місцевих бюджетів, 
якнайшвидшого прийняття 
змін до Закону України «Про 
комплексну реконструкцію 
кварталів (мікрорайонів) за-
старілого житлового фонду», 
відміни пайової участі у ро-
звиток інфраструктури насе-
лених пунктів.

Президент Будівельної 
палати П.С.Шилюк загострив 
увагу на проблемі підготовки 
кадрів робітничих професій 
для підприємств галузі.  Він 
повідомив, що Будівельна 
палата спільно з Міносвіти 
пропонує запровадити зако-
нодавчі зміни з метою  ввести 

практику укладання тристо-
ронніх угод за схемою: робо-
тодавець - навчальний заклад 
- учень.  «В такому випадку 
всі сторони чітко знатимуть, 
як кажуть,  свій інтерес, а в 
результаті вітчизняний бу-
дівельний комплекс отриму-
ватиме  нові кваліфіковані 
кадри», - сказав він.  

П.С.Шилюк також про-
аналізував питання діяль-
ності Будівельної палати як 
найбільшого професійного 
об’єднання будівельників  
країни.  Зокрема, йшлося про 
підготовку Загальних зборів 
Будівельної палати, які пла-
нується провести наприкінці 
2018 року.

В обговоренні доповіді 
взяли участь Т.М.Гіренко – 
віце-президент Будівельної 
палати України, генеральний 
директор Концерну «Поділ-
ля», повноважний представ-
ник Палати  у Вінницькій 

області, Шпилевський І.І. – ди-
ректор ДП «Український НДІ 
проектування міст «ДІПРОМІ-
СТО» ім. Ю.М.Білоконя, І.М.
Салій, П.С.Качур – керівники 
асоціацій виробників будма-
теріалів та цементної про-
мисловості, С.О.Комнатний – 
голова правління Державної 
спеціалізованої фінансової 
установи «Держмолодьжит-
ло», С.Я.Білоус – директор де-
партаменту містобудування, 
архітектури та планування 
територій, інші учасники.

На засіданні Президії та-
кож були обговорені заходи з 
підготовки до Міжнародного 
ЕкспоФоруму «Будівництво.
Архітектура.Нерухомість», 
який пройде у Києві 26-28 ве-
ресня 2018 року. З інформа-
цією про це виступив  Перший 
віце-президент  Будівельної 
палати С.Т.Сташевський.

За його словами, у виставці 
візьмуть участь майже 300 
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брендів з новинками рин-
ку будівельних матеріалів і 
технологій, відбудеться Ма-
рафон проектів провідних 
архітекторів, бізнес-форуми, 
конференції, семінари і май-
стер-класи, які охоплюють всі 
актуальні напрями розвитку 
будівельної галузі. Традицій-
но на виставці будуть широ-
ко представлені і експозиції 
підприємства та організацій  
- членів  Будівельної палати 
України, зокрема, Корпорації 
«ДБК-ЖИТЛОБУД». Будівель-
на палата буде представлена 
окремою експозицією.

З обговорених питань 
були прийняти відповідні рі-
шення.

Участь у засіданні Президії 
Будівельної палати та захо-
дах з нагоди Дня Будівельни-
ка взяли  перший заступник 
голови Комітету Верховної 
Ради України з питань будів-
ництва та архітектури Д.Й 
Андрієвський, заступник 

міністра регіонального ро-
звитку,  будівництва та ЖКГ 
Л.Р.Парцхаладзе, екс-прем’єр-
міністр України Ю.І.Єха-
нуров, голова профспілки 
працівників будівництва і 
промисловості  будматеріалів 
В.М.Андрєєв, керівники ре-
гіональних представництв 
Будівельної палати, а також 
керівники ряду громадських 
організацій – партнерів БПУ, 
зокрема, Національної спілки 
архітекторів, Академії будів-
ництва України, Конфедера-
ції будівельників України.

* * *
Під час прийому з на-

годи Дня будівельника, 
що відбувся в Корпорації 
«ДБК-ЖИТЛОБУД» Прези-
дент Будівельної палати, 
член колегії Мінрегіону, 
Президент Корпорації, Герой 
України П.С.Шилюк вручив 
великій групі кращих пред-
ставників галузі почесні на-
городи: подяки Київського 

міського голови, найвищі 
відзнаки Будівельної пала-
ти – почесні грамоти і знаки  
«Золота кельма».

Перший заступник го-
лови Комітету Верховної 
Ради України з питань бу-
дівництва, містобудування 
та житлово-комунального 
господарства Д.Й Андрієвсь-
кий вручив ряду будівель-
ників Грамоти Верховної 
Ради України.

Окремі відзнаки переда-
но в регіональні представ-
ництва Будівельної палати 
для вручення нагородженим 
у трудових колективах.

П.С.Шилюк поздоровив 
нагороджених, всіх учас-
ників заходу з Днем Бу-
дівельника та побажав їм і 
всім будівельникам України 
великих трудових здобутків, 
міцного здоров’я і наснаги 
на нові добрі справи.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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П.С. ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ З НАГОДИ ДНЯ БУДІВЕЛЬНИКА , 
ЩО ВІДБУЛИСЯ В МІНРЕГІОНІ

Напередодні Дня бу-
дівельника в Міністерстві 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
відбулася розмова про стан 
та перспективи розвитку 
будівельної галузі, в якій 
взяли участь представники 
будівельного бізнесу, гро-
мадських організацій, кращі 

будівельники.
- Важко переоцінити вплив 

будівельника на економіку. 
Він наявний в різних галузях: 
житловому та соціальному 
будівництві, інфраструктурі, 
енергоефективності та ба-
гатьох інших. Децентралі-
зація сьогодні підігріває по-
пит на будівельні професії, 
- зазначив Віце-прем’єр-

міністр України - Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства Г.Г. Зубко.

Свій виступ Президент  
Будівельної палати України 
Герой України П.С. Шилюк  
присвятив проблемам які 
заважають галузі швидко 
адаптуватися  до умов сьо-
годення, забезпечувати  по-
треби людей в доступному, 
екологічному  і сучасному 
житлі. Зокрема йшлося  про 
необхідність зміни взає-
мовідносин будівельників  і 
місцевих органів влади в ор-
ганізації будівництва на місцях.

Необхідно скорочува-
ти адміністративні платежі 
та час необхідний для ад-
міністрування дозволів, з 
метою розвитку ділової ак-
тивності, підвищення кон-
куренції  на ринку будівни-
цтва, зниження  собівартості 
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ЧЛЕН АНТИКРИЗОВОЇ РАДИ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ П.С.ШИЛЮК ВЗЯВ 
УЧАСТЬ У СПІЛЬНОМУ РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ ЦІЄЇ СТРУКТУРИ ТА 

ПРАВЛІННЯ УСПП
В засіданні, яке відбулося 

20 липня в Торгово-промис-
ловій палаті України, взяли 
участь представники бізнесу, 
наукових інституцій, експерти. 

Обговорені пріоритети 
( з точки зору бізнесу) при 
формуванні держбюджету 
на наступний рік. Виступаю-
чі наполягали, що документ 
має передбачати стимули для 
розвитку підприємства, мо-
дернізації окремих галузей. 
Йшлося про низку ініціатив, 

в т.ч. законодавчих, що мають 
на меті сприяти підвищен-
ню конкурентоспроможності 
української продукції, покра-
щенню ділового та інвести-
ційного клімату.

Піднімалися також пи-
тання розробки державної 
Програми щодо підтримки 
індустріального будівництва 
з метою збільшення споруд-
ження доступного житла, від-
новлення іпотечного кредиту-
вання, реалізації пропозицій 

щодо запобігання відтоку ка-
дрів з будівельної сфери, ряду 
інших, які за пропозицією 
П.С.Шилюка свого часу були 
включені до відповідної Про-
грами відновлення промисло-
вого розвитку країни.

В засіданні також взяв 
участь Перший віце-пре-
зидент Будівельної палати 
України, член Правління УСПП 
С.Т.Сташевський.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

та залучення інвести-
цій в сферу нерухомості.

Замість пайового внеску 
у розвиток інфраструкту-
ри населеного пункту, який 
фактично виступає податком 
на інвестиційну діяльність 
та встановлює  бар’єри для 

бізнес-діяльності доцільно 
було обговорити перехід на 
виключно ділові відносини 
між замовниками/забудов-
никами та органом місцевої 
влади, - зазначив П.С. Шилюк. 

***

З нагоди Дня будівельника  
великій групі представників 
галузі, в т.ч. підприємств 
та організацій-членів Бу-
дівельної палати України 
Г.Г. Зубко  вручив нагороди.

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

МАЄМО ПОКАЗАТИ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРАМ, ЯК ПРАЦЮЮТЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ В НОВИХ ДБН, - ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-
МІНІСТР – МІНІСТР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 

ТА ЖКГ ГЕННАДІЙ ЗУБКО
Ми маємо сьогодні 

показати іноземним ін-
весторам, що Україна 
впроваджує європей-
ські норми і стандарти 
щодо планування тери-
торій та містобудування. 

Це дасть можливість 
мотивувати інвесторів, за-
лучити їх до розвитку те-
риторій та громад. Саме 
такі європейські підходи та 
стандарти ми впроваджує-
мо у нашій реформі ДБН, яку 
проводить Мінрегіон. Євро-
пейські принципи розвитку 
закладені в нових ДБН, що 
вступають в силу з першо-
го вересня поточного року. 
На цьому наголосив на зу-
стрічі з міжнародною біз-
нес-спільнотою, членами 
Американської торгівель-
ної палати Віце-прем’єр-
міністр – Міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та ЖКГ Геннадій Зубко.

Він зазначив: «Сьогодні 
в країні змінюється система 
менеджменту, проводить-
ся фінансова децентралі-
зація, в громадах з’явля-
ються великі можливості, 
повноваження та інстру-
менти. Зростають бюджети 
розвитку, і тому сьогодні 
вже необхідно підходити до 
європейського бачення ро-
звитку безпосередньо гро-
мад та населених пунктів».

За його словами, наразі 
в країні повністю відсут-

ній контроль за щільністю 
забудови, наявністю не-
обхідної соціальної інфра-
структури, порядку проїз-
ду пожежної техніки тощо.

«Нові ДБН, що вступа-
ють в силу з 1 вересня, – це 
маленька революція. Вони 
в першу чергу змінюють 
підходи до щільності за-
будови, що дасть більшу 
можливість просторово-
го розвитку і забезпечен-
ня комфортного середо-
вища. Друге – відтепер з 
кожною новою забудовою 
обов’язково має з’являти-
ся соціальна інфраструкту-
ра – школи, дитячі садки, 
лікарні. Також ми впровад-
жуємо в ДБН новий підхід до 
будівництва дитячих сад-
ків, що дасть можливість 
забезпечити для кожної 
дитини дошкільну освіту», 
- наголосив Геннадій Зубко.

В і ц е - п р е м ’є р - м і н і с т р 
розповів, що важливою но-
вацією в ДБН є також пи-
тання просторового пла-
нування територій громад. 
«Бізнес повинен чітко ро-
зуміти і бачити карту пла-
нування – що саме є в місті, 
куди можна інвестувати, 
яким чином буде забезпече-
на транспортна інфраструк-
тура. І тому, в змінах до ДБН 
щодо планування вулиць 
і доріг, ми передбачаємо 
не тільки нові підходи до 
транспортної інфраструк-

тури та можливості залу-
чення інвестицій, а й пер-
шочергово – забезпечення 
безпеки для пішоходів», 
- пояснив Геннадій Зубко.

За його словами, нові ДБН 
дають можливість створю-
вати острівки безпеки на 
дорогах, а також розвивати 
велосипедний рух в країні. 
Ці норми відповідають єв-
ропейським стандартам 
безпечного середовища 
життєдіяльності громадян.

«В державних будівель-
них нормах, які ми за-
проваджуємо, закладені 
принципи прозорості будів-
ництва, в яких зацікавлені 
як інвестори, так і грома-
дяни. Ми зобов’язали ор-
гани місцевого самовряду-
вання оприлюднювати на 
своїх сайтах містобудівну 
документацію і проводити 
обговорення. Ми вже напо-
лягаємо на затвердженні 
генпланів територій, що до-
зволить містам, маючи ко-
шти і повноваження, стати 
дійсно європейськими», - 
підкреслив Геннадій Зубко.

Урядовець розповів, що 
сьогодні в країні вже пра-
цює кілька міжнародних 
компаній з Німеччини і 
Америки, які допомагають 
реалізовувати європейсь-
ке бачення в будівництві – 
просторове планування, па-
раметричне будівництво тощо.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України
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МАЄМО ЗРОБИТИ ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ХОЧА Б ОДНА БУДІВЕЛЬНА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ УВІЙШЛА ДО ДЕСЯТКИ ПОПУЛЯРНИХ СЕРЕД 
МОЛОДІ, — ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР – МІНІСТР РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ ГЕННАДІЙ ЗУБКО

Основний  клієнт будівель-
ної галузі – родина, яка бажає 
жити у безпечному і комфорт-
ному життєвому просторі. 

Проте розвиток будівництва 
неможливий без професійних ка-
дрів, починаючи від архітектора 
та проектувальника і закінчуючи 
простим будівельником. А з цим 
в Україні, на жаль, є проблема.

Про це сьогодні заявив Ві-
це-прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ Геннадій 
Зубко під час заходів до 
Дня будівельника України.

«Дивлячись на результати 
вступної кампанії-2018, бачимо, 
що найпопулярнішими залиша-
ються спеціальності за такими 
напрямками як міжнародні від-
носини, культурологія, менед-

жмент соціокультурної діяль-
ності, журналістика, політологія, 
юриспруденція. Жодної інженер-
ної та будівельної спеціальності. 
Тож маємо зробити все можли-
ве, щоб хоча б одна будівельна 
або інженерна спеціальність 
увійшла до десятки популярних 
серед молоді!», — зазначив Ген-
надій Зубко. Також він наголосив, 
що кадровій проблемі у будівни-
цтві сьогодні потрібно приділи-
ти максимальну увагу, консолі-
дувавши навколо її вирішення 
зусилля держави, органів місце-
вого самоврядування та бізнесу.

«Важко переоцінити вплив 
будівельника на економіку. Він 
наявний в різних галузях: жит-
ловому та соціальному будівни-
цтві, інфраструктурі, енергое-
фективності та багатьох інших. 

Децентралізація сьогодні піді-
гріває попит на будівельні про-
фесії. Я навіть «за» те, щоб  ди-
пломні роботи з архітектури, 
проектування, будівництва чи 
планування територій студен-
ти захищали у конкретній ОТГ, 
й навіть на конкретному об’єк-
ті в громаді – школі, дитячому 
садочку чи медичному закладі. 
Це покаже перспективу мо-
лодим фахівцям залишатись 
у громадах та розбудовувати 
їх», — зазначив Геннадій Зубко.

Він також закликав молодих 
людей брати активну участь у 
конкурсах до Директоратів Мін-
регіону за будівельним напрям-
ком, які розпочнуться вже восени.

 Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України
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РЕКРЕАЦІЙНЕ ЖИТЛО БУДЕ ПРОЕКТУВАТИСЯ ЗА СУЧАСНИМИ 
НОРМАМИ – ПРОСТОРИМ ТА КОМФОРТНИМ

Міністерство регіо-
нального розвитку, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
України оновлює дер-
жавні будівельні нор-
ми, зокрема, встановлює 
чіткі вимоги до проек-
тування рекреаційного 
житла для проживання 
відпочиваючих в приват-
них житлових будинках 
разом з їх власниками. 

Відповідні зміни мі-
стяться у новому ДБН 
Б.2.2-12:2018 «Плануван-
ня і забудова територій».

Про це повідомив за-
ступник Міністра ре-
гіонального розвит-
ку, будівництва та ЖКГ 
України Лев Парцхаладзе.

«У всьому світі під час 
подорожей чи інших поїз-
док популярно винаймати 
недороге житло безпосе-
редньо у їх власників. Про-
те в Україні, на жаль, цей 
напрям досі нерозвинений, 
відпочиваючі живуть без 
необхідних умов та зруч-
ностей, адже такої норми в 
діючих ДБН взагалі немає. 
Тому зараз ми унормували 

це питання, ввівши чіткі ви-
моги до проектування рек-
реаційного житла, в якому 
можуть зупинятися тури-
сти та проживати в спри-
ятливих умовах, безпечно і 
комфортно», — сказав він.

Так, відповідно до ново-
го ДБН, площа приміщення 
для проживання відпочи-
ваючих має становити не 
менше 9 кв. м при одноміс-
ному розміщенні, не менше 
12 кв. м – при двомісному 
та не менше 16 кв. м при 
трьохмісному розміщенні. В 
одному житловому будинку 
може одночасно тимчасо-
во розміщатися до 30 осіб.

Розміри земельних діля-
нок рекреаційного житла бе-
руться з розрахунку 23,3 кв. 
м/особу для постійно про-
живаючого населення (влас-
ників) та 40,0 кв. м/особу 
для відпочиваючих. Повер-
ховість забудови для рекре-
аційного житла не повинна 
перевищувати 4 поверхів.

За словами Парцхаладзе, 
можливість проектування 
сучасного рекреаційного 
житла сприятиме розвит-
ку туристичного напряму 

в Україні за рахунок ство-
рення сприятливих умов 
для недорогого прожи-
вання туристів та розвит-
ку підприємництва серед 
власників таких будинків.

Оновлений ДБН вже 
опублікований і офі-
ційно вступає в силу 
з 1 вересня 2018 року.

Проект розроблений на 
заміну ДБН 360-92** «Місто-
будування. Планування і 
забудова міських і сільсь-
ких поселень», ДБН Б.2.4-
1- 94 «Планування і забу-
дова сільських поселень», 
ДБН Б.2.4-3- 95 «Генеральні 
плани сільськогосподар-
ських підприємств», ДБН 
Б.2.4-4- 97 «Планування та 
забудова малих сільського-
сподарських підприємств та 
селянських (фермерських) 
господарств», ДБН Б.1-2- 95 
«Склад, зміст, порядок роз-
роблення, погодження і за-
твердження комплексних 
схем транспорту для міст 
України», СНиП ІІ-89- 80 
«Генеральные планы про-
мышленных предприятий».

Довідково: Рекреаційне 
житло — різновид розмі-
щення туристів та відпо-
чиваючих, представлений 
виключно приватними жит-
ловими будинками, призна-
ченими для постійного про-
живання власників житла 
спільно з тимчасовим розмі-
щенням обмеженої кількості 
відпочиваючих (менше 30 
осіб) і які розміщені за ме-
жами озеленених територій 
загального користування.

Джерело: Мінрегіон
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