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ПЕТРО ШИЛЮК ВИСТУПИВ НА НАРАДІ В МІНРЕГІОНІ ЗА УЧАСТІ 
ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА – МІНІСТРА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 
БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ УКРАЇНИ ГЕННАДІЯ ЗУБКА І ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПРОКУРОРА УКРАЇНИ ЮРІЯ ЛУЦЕНКА ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Важливі питання протидії 
корупції у будівельній галузі 
були обговорені в ході наради  
з представниками територіаль-
них органів ДАБІ та будівель-
ного бізнесу у Мінрегіоні та 
за участі Генерального проку-
рора України Юрія Луценка.

Як заявив Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального розвит-
ку, будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко під час наради,  
«Мінрегіон зробив досить багато 
речей  з наведення порядку в бу-
дівельній галузі, починаючи від 
децентралізації та передачі повно-
важень і спрощення всіх процедур 
до запровадження прозорої си-
стеми в роботі Науково-технічної 
ради (НТР), введення нових ДБН, 
містобудівної політики тощо. Але 
сьогодні ми констатуємо, що ко-
рупція у будівельній галузі зали-
шається. Вона не дає можливості 
людям повірити у прозорі проце-
дури. І територіальні органи ДАБІ, 
місцеві і новоутворені органи, 
яким ми передали повноважен-
ня, залишаються в зоні не тільки 
корупційного ризику, а й інколи 
стають самим осередком коруп-
ції», — підкреслив Геннадій Зубко.

Він навів приклад по будівель-
ному об’єкту в Одесі з класом наслід-
ків СС3, де люди замість очікува-
ної підземної парковки отримали 
супермаркет. При цьому дозвіл з 
заниженим класом наслідків до 
СС1 був виданий органом архбуд-
контролю Одеської міської ради.

«Як українці можуть повіри-
ти в ефективність реформ, якщо 
на їх очах відбуваються корупцій-
ні речі. Ми маємо спільно вирі-
шити: що саме ми маємо додат-
ково зробити для проведення 
ефективної реформи будівель-
ної галузі й протидії корупції», 

– підкреслив Геннадій Зубко.
У свою чергу, Генеральний про-

курор України Юрій Луценко за-
явив, що єдиний і надійний шлях 
подолання корупції – це переве-
дення всіх процедур в автомати-
зований режим. «За останні роки 
будівельна галузь стала об’єктом 
чи не найбільшого вимагання ха-
барів в наші країні. І ця заява під-
кріплена конкретними доказами. 
Але я підкреслюю, дача хабаря 
– це лише верхівка айсбергу, яка 
сигналізує про наявну повномас-
штабну систему збирання дани-
ни. Тому, ми повинні діяти двома 
шляхами – хабарників саджати в 
тюрми, а там де є очевидні дока-
зи створення умов для корупції, 
звільняти негайно через відповід-
ні дисциплінарні процедури!», 
— наголосив Юрій Луценко.

Від імені будівельної спіль-
ноти на нараді виступив прези-
дент Будівельної палати Украї-
ни, Герой України Петро Шилюк. 

Він зазначив, що останнім 
часом профільне міністерство 
разом з комітетом Верховної 
Ради України продовжують здій-
снювати кроки на шляху дере-
гуляції, зменшення адміністра-
тивного тиску, спрощення умов 
ведення будівництва. Процеси 
децентралізації, в результаті яких 
органи влади на місцях отриму-
ють додаткові повноваження 
і додаткове фінансування, та-
кож сприяють змінам на краще.

За словами Петра Шилюка, 
будівельники прямо зацікавлені 
у  налагодженні прозорих і чіт-
ких механізмів організації бу-
дівництва, оскільки самі потер-
пають від корупційних проявів. 

Безумовно, сказав він,  потріб-
не посилення впливу правоохо-
ронних органів у боротьбі з коруп-

цією на будівництві, але не менш 
важливо створення таких умов, 
які б унеможливили чи звели до 
мінімуму корупційну складову

Президент Будівельної палати 
вважає, що  слід було б розробити 
порядок укладання договірних від-
носин між забудовниками та орга-
нами місцевого самоврядування.

Це, з одного боку, виріши-
ло б питання прозорого від-
ведення земельних ділянок,  
спрощення дозвільних проце-
дур, координації взаємодії бу-
дівельників з відповідними ко-
мунальними службами тощо.

У свою чергу, забудовники 
могли б передавати частину но-
воспорудженого житла місцевій 
владі для наступного виділен-
ня його тим категоріям грома-
дян, які потребують соціального 
захисту, сказав Петро Шилюк.

За результатами наради, Ген-
надій Зубко повідомив, що прий-
нято рішення про запроваджен-
ня обласними прокуратурами 
моніторингу заяв про безпідставні 
відмови у видачі дозвільних про-
цедур. Друге – вводиться новий 
інструмент, який покаже всю лан-
ку проходження документів забу-
довником. «З сьогоднішнього дня 
ми починаємо відлік боротьби 
з корупцією у двох напрямках – 
дисциплінарному і правоохорон-
ному. Доручив відсторонити від 
займаних посад керівників дер-
жархбудконтролю в Одеській та 
Херсонській областях. Далі ми 
будемо рухатися по заявам від 
громадян і перевіряти діяль-
ність не тільки територіальних 
органів ДАБІ, а й новоутворених 
органів по всім містам України», 
— підкреслив Геннадій Зубко.

Джерело: Мінрегіон та 
прес-служба Будівельної палати 

України

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ



Вісник  Будівельної палати України                                        №7

4

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ 
П.С. ШИЛЮК ЗУСТРІВСЯ З ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ 
ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 

БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ Д.Й АНДРІЄВСЬКИМ
Президент Будівельної 

палати України Герой Украї-
ни П.С. Шилюк зустрівся з 
Першим заступником Голо-
ви Комітету Верховної  Ради 
України з питань будівни-
цтва, містобудування і жит-
лово-комунального госпо-
дарства Д.Й Андрієвським.

Напередодні відкрит-
тя чергової Сесії Верхов-
ної Ради  були обговорені 
питання які турбують бу-
дівельну спільноту України 
і які потребують вирішен-
ня на законодавчому рівні.

Було зазначено, що  вже 
3-й рік поспіль галузь де-
монструє  зростання об-
сягів  робіт, будівельники 
готові і надалі розширювати 
темпи спорудження житла, 
промислових і інфраструк-
турних  проектів. Проте по-
трібни  закони, які  сприя-
тимуть спрощенню ведення 
будівельного бізнесу, ство-
ренню умов для залучен-
ня інвестицій, розширенню  

фінансової бази будівництва.
П.С. Шилюком висловлено  

прохання при розгляді про-
екту державного бюджету  
на наступний рік  врахувати 
пропозиції  Держмолодьжит-
ла  та Будівельної Палати 
щодо збільшення  фінансу-
вання державних програм бу-
дівництва  доступного жит-
ла  в обсязі  1 млрд. гривень.

Це дало б змогу залучи-
ти у будівництво і додаткові 
кошти громадян, створити 
нові робочі місця, збільши-
ти надходження до бюджету 
у вигляді податків і зборів, 
а головне, дозволило б за-
безпечити житлом майже 
1,7 тис.громадян, що потре-
бують соціального захисту.

Ще раз було наголоше-
но на необхідності якнай-
швидшого прийняття змін  
до Закону України «Про 
комплексну реконструкцію  
кварталів (мікрорайонів) за-
старілого житлового фонду».

Ці питання неоднаразово 

розглядалися  в експертно-
му середовищі Будпалати, 
пропозиції направлялись як 
профільному Комітету, так і  
Мінрегіону. За повідомлен-
ням останнього найближ-
чим часом законопроект 
буде внесено до Парламенту.

Президент Будівельної 
палати України запросив 
членів профільного Коміте-
ту, його керівника до участі 
у Міжнародному будівель-
ному Форумі «Будівництво, 
Архітектура, нерухомість»,  
що організується за участі  
Палати і який пройде 26-28 
вересня п. року у Виставко-
вому центрі на Лівому березі.

Д.Й Андрієвський , який 
плідно співпрацює з Бу-
дівельною Палатою, по-
стійно зустрічається з ко-
лективами будівельників 
і не з чужих слів знає про-
блеми галузі, обіцяв вра-
хувати пропозиції у їх за-
конодавчому вирішенні.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ЧЛЕН АНТИКРИЗОВОЇ 
РАДИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ, ГЕРОЙ УКРАЇНИ  
П.С. ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, ОРГАНІЗОВАНИХ УСПП 

З НАГОДИ ДНЯ ПІДПРИЄМЦЯ

 На зібрання, яке відбу-
лося в приміщенні Держав-
ної резиденції, прибули 
члени Правління та керів-
ники регіональних від-
ділень УСПП, члени анти-
кризової Ради, керівники 
громадських організацій, 
бізнесу, представники цен-
тральних та місцевих ор-
ганів державної влади.

Виступаючи перед при-
сутніми П.С. Шилюк від 
імені будівельної спільно-
ти привітав представників 
багатотисячної армії під-
приємців з їх професійним 
святом. Саме підприємці є 
основою економіки держави, 
благополуччя наших людей.

Будівельники України, 

створюючи основні фонди в 
промисловості, споруджую-
чи житло, соціальну і інже-
нерну інфраструктуру разом 
з усіми підприємцями сприя-
ють розвитку  економічного 
потенціалу нашої держави.

Президент БПУ зазначив, 
що за 7 місяців  в Україні 
виконані будівельні робо-
ти на  суму більше 71 млрд. 
гривень, індекс будівельної 
продукції у порівнянні  з по-
переднім роком склав 6,3%. 
І така тенденція зберігаєть-
ся  вже 3-й  рік поспіль, а це 
свідчить, що галузь завдяки 
щоденній наполегливій пра-
ці її працівників вистояла і 
нинішніх непростих умовах 
відроджується.

Але потрібна підтримка 
у фінансуванні  державних 
програм, створення  нор-
мальних умов кредитування 
будівництва. Будівельники 
готові до реконструкції і мо-
дернізації без чого немож-
ливо забезпечити конкурен-
тоспроможність продукції 
наших промислових під-
приємств.

П.С. Шилюк закликав до 
більш тісної співпраці у цих 
питаннях будівельників і 
промисловців як на рівні  
підприємств, так і на рівні 
наших громадських об’єд-
нань  - УСПП і Будівельної 
палати України.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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П.С.ШИЛЮК РОЗГЛЯНУВ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Президент Будівельної 
палати України, Герой Украї-
ни П.С.Шилюк розглянув 
важливі питання діяльності 
Палати.

У центрі уваги були питан-
ня підготовки до Міжнародної 
виставки – Експофоруму «Бу-
дівництво. Архітектура. Неру-
хомість», який пройде 26-28 
вересня у Києві, у Міжнарод-
ному виставковому центрі.

У виставці візьмуть 
участь майже 300 брендів, 
які охоплюють всі актуаль-
ні напрями розвитку бу-
дівельної галузі, зокрема пред-
ставляють широкий спектр 
ринку будівельних матеріалів 
і технологій, нерухомості. 

Президент Будівельної 
палати акцентував увагу на 
підготовці  основного те-
матичного заходу в рамках 
виставки -  Круглого столу на 
тему: «Реалізація державних 
та регіональних житлових 
програм -  шлях до вирішен-
ня проблеми забезпечення 
житлом громадян, що потре-
бують соціального захисту».    

 Організаторами Кру-
глого столу є Будівель-
на палата України разом з 
Асоціацією міст України за під-
тримки профільного комітету 
Верховної Ради та Мінрегіону.

За інформацією Першого 
віце-президента, голови комі-
тету  з питань міжнародного 
співробітництва  та вистав-
ково-конгресної діяльності 
БПУ С.Т.Сташевського, участь 
у роботі Круглого столу  візь-
муть провідні фахівці та екс-
перти галузі, керівники вели-
ких будівельних компаній та 
проектних організацій. Пла-
нується всебічне обговорення 
шляхів розвитку житлового 
будівництва, виконання дер-
жавних і регіональних житло-
вих програм, пошуку джерел 
їх фінансування, також  но-
вих форм співпраці забудов-
ників з органами місцевого 
самоврядування щодо вирі-
шення важливої соціальної 
проблеми – забезпечення до-
ступним житлом передовсім 
молоді, учасників бойових дій, 
внутрішньо переміщених осіб.

Передбачено широку участь 
у заході представників органів 
місцевого самоврядування.  

П.С.Шилюк також заслухав 
інформацію щодо співпраці 
Будівельної палати України і 
Спілки наукових та інженер-
них об’єднань України з від-
повідними європейськими 
структурами. Було відзначе-
но, що за сприяння партнера 
БПУ -  Спілки наукових та ін-
женерних об’єднань здійснено  
важливі кроки, які дозволять 
найближчим часом широко за-
проваджувати європейський 
досвід та стандарти у роботу бу-
дівельного комплексу країни. 

У нараді  взяли участь 
керівники СНІОУ, ком-
панії «Київський міжна-
родний контрактовий 
ярмарок», працівники Секре-
таріату Будівельної палати.

Президент П.С.Шилюк 
розглянув також інші пи-
тання діяльності Будівель-
ної палати та її Секретаріату.

Джерело:  Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У ДНІ ЗНАНЬ В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
31 серпня в заходах 

Київського Національного  
університету будівництва 
і архітектури з нагоди Дня 
Знань взяв участь Перший 
віце-президент Будівельної 
палати України, заступник 
Голови Наглядової ради 
Університету Станіслав 
Сташевський.

На своє офіційне свя-
то на центральній площі 
Університету зібралися 
сотні студентів та викла-
дачів навчального закладу.

З привітаннями висту-
пили Ректор КНУБА П.М. 
Куліков, почесні гості, се-
ред яких керівники крупних 
підрядних компаній, пред-
ставники влади, наукових, 

проектних та громадських 
організацій. Багато з них є 
випускниками КІБІ – КНУ-
БА.

Виступаючи перед учас-
никами зібрання С. Ста-
шевський від імені Бу-
дівельної Палати привітав 
першокурсників з великою 
подією  в їх житті – всту-
пом і початком навчання 
в одному з найпрестижні-
ших вищих навчальних за-
кладів України.

Він відзначив сучасний 
рівень навчальної бази 
університету, високу про-
фесійну майстерність про-
фесорсько- викладацького 
складу. Маючі славні тра-
диції, які складалися на 

протязі майже 90 років, в 
КНУБА  широко застосову-
ють новітні технології  та 
сучасні методи підготов-
ки висококласних інже-
нерів-будівельників.

- Професія будівельника, 
яку Ви обрали завжди була 
і завжди буде почесною 
і потрібною  для людей, 
зазначив представник Бу-
дівельної палати України. 
- Галузь, яка в сучасних не-
простих умовах відродила-
ся, активно розвивається і 
стає на сучасні європейсь-
кі рейки, потребує моло-
дих, добре підготовлених 
фахівців і патріотів нашої 
держави.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ В 
КРУГЛОМУ СТОЛІ ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ З ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВА
У Мінрегіоні відбувся 

круглий стіл щодо актуаль-
них питань технічного ре-
гулювання з проектування 
і будівництва підприємств 
торгівлі, готелів, громад-
ських будинків та споруд, 
у тому числі обговорен-
ня проекту ДБН на заміну 
діючих ДБН В.2.2-9-2009 
«Громадські будинки та 
споруди. Основні положен-
ня», проекту Зміни МІ ДБН 
В.2.2-23-2009 «Будинки і 
споруди. Підприємства тор-
гівлі», проекту Зміни М91 
ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі».

Головував заступник 
Міністра регіонального ро-
звитку, будівництва та жит-
лово-комунального господар-

ства України Л.Р. Парцхаладзе.
В ході заходу він зазначив, 

що робота над оновленням 
ДБН триває, сьогодні в Україні 
діє 109 ДБН, 25% з яких є за-
старілими, тому ми активно їх 
оновлюємо. У минулому році 
ми затвердили 13 ДБН, на цей 
рік заплановано перегляну-
ти 22 ДБН, у 2019 р. – ще 30.

- Перегляд та оновлення 
нормування – це безперерв-
ний і необхідний процес для 
того, щоб для людей ство-
рювались безпечні та ком-
фортні умови, а будівництво 
проектувалося за сучасними 
стандартами з використан-
ням новітніх технологій», - на-
голосив заступник Міністра.

У круглому столі взяв 
участь та вніс конкретні про-
позиції до проектів ДБН Ана-
толь Кармінський, член Прези-
дії Будівельної палати України, 
Голова Комітету аналітики 
будівельної галузі та менед-
жменту підприємств. Зокрема 
він запропонував визначати 
нормативно техніко-економіч-
ні показники для різних етапів 
проектної діяльності: як під-
сумкових даних проектуван-
ня, за результатами експерти-
зи, для завершення проектів 
і для схвалення ескізних про-
ектів, ТЕО, ТЕР замовниками.

Ці пропозиції були 
прийняти розробниками. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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В рамках підготовки 1 
Міжнародної конференції  
«Безпека та гігієна праці 
на будівництві» в Будівель-
ний палаті України від-
булась зустріч за участю 
Станіслава Сташевського, 
першого віце-президента, 
Анатолія Дроня, віце-прези-
дента - виконавчого дирек-
тора, Василя Андрєєва, голо-
ви профспілки працівників 
будівництва та промбудма-
теріалів, Дмитра Матвій-
чука, головного редактора 
журналу «Охорона праці».

Конференція відбудеться 
24-25 жовтня 2018 р. Сучасний 
стан безпеки і гігієни праці у 
галузі будівництва слід вва-
жати загрозливим: протягом 
2014-17 років щороку на бу-
дівництві від нещасних випад-
ків на виробництві отримува-
ли пошкодження більше 250-и 
працівників, десятки з них за-
гинули або стали каліками.

У 2017 році у будівництві 
відмічались найвищі показ-

ники частоти смертельного 
травмування, травмування 
у стані сп’яніння та тяжкості 
травмування, які, відповід-
но: у 5,5 разу, 7,1 разу та на 
21,1% перевищували анало-
гічні по Україні. Офіційна ста-
тистика далеко не повно відо-
бражає істинний стан справ.
Таке становище тривожить 
суспільство. Нелегальне пра-
цевлаштування, яке процвітає 
на будівництві зокрема, поз-
бавляє працівників соціаль-
ного захисту та безпеки на ви-
робництві. Учасники зустрічі 
були однодумцями в оцінці си-
туації і намітили низку спіль-
них заходів: щодо підтрим-
ки конференції, проведення 
виставок, організації інформу-
вання суспільства з проблем 
безпеки праці на будівництві.

Керівники Будівельної па-
лати України зазначили , що 
організація у співпраці з га-
лузевою профспілкою планує  
в своїй діяльності  посили-
ти цей важливий напрямок.

На зустрічі, було згадано 
заслужених людей в галузі, 
цікаві факти та події з влас-
ного досвіду. Сташевський 
Станіслав пройшов шлях від 
інженера кількох підприємств 
до заступника голови КМДА та 
віце прем»єр-міністра Украї-
ни. Питання безпеки праці 
для нього залишилось першо-
черговим і він з глибоким ро-
зумінням аналізує проблеми 
безпеки праці на виробництві, 
в побуті, в житловому секторі, 
з тривогою говорить про зни-
ження професіоналізму керів-
ників, управлінців. В основі 
його методів роботи був осо-
битистий приклад керівника, 
тільки цим можна спонукати 
працівника до відповідаль-
ного ставлення до безпеки, 
тільки це дає право бути ви-
могливим, суворим, безком-
промісним, коли мова іде про 
життя та здоров’я робітників.

Джерело: журнал «Охорона 
праці» та прес-служба Будівельної 

палати України

ЗУСТРІЧ В БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
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В БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ 
З ПРЕДСТАВНИКАМИ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ М. ДНІПРА

 В рамках підготовки до 
Загальних зборів Будівель-
ної палати України відбула-
ся зустріч Першого віце-пре-
зидента С.Т. Сташевського та 
Віце-президента А.А. Дроня 
з керівниками багатопро-
фільної компанії ПП «Ме-
таломонтаж» з м. Дніпра 
– члена Будівельної палати 
України М.А та О.Г. Величко.

Керівники підприєм-
ства розповіли  про напрям-
ки діяльності  цієї відомої в 
Україні структури.

Крім традиційних напрям-
ків – виготовлення та мон-
тажу металоконструкцій і 

технологічного обладнання 
для широкого спектру спо-
руд, компанія має значний 
досвід в сфері ціноутворення 
і кошторисного нормування 
у будівництві. Зокрема вона 
є розробником  сертифікова-
них Мінрегіоном  програмних 
комплексів «Кошторис – XXI» 
та «Проект - XXI» з автомати-
зованого розрахунку доку-
ментації, ряду Національних  
стандартів України.

Були висловлені  реко-
мендації  щодо використання  
досвіду та можливостей ор-
ганізації  для надання більш 
широкої інформаційно-кон-

сультативної підтримки  пра-
цівникам будівельних органі-
зацій усіх регіонів України.

У зв’язку  з розширенням 
повноважень і функцій тери-
торіальних громад, зростан-
ням їх впливу в сфері місто-
будівної політики на зустрічі 
йшлося  про необхідність ви-
користання досвіду ПП «Ме-
таломонтаж» у наданні послуг  
зі складання та перевірки 
проектно-кошторисної доку-
ментації  на будівництво  та 
реконструкцію  об’єктів  міс-
цевого значення.

Йшлося і про необхідність 
більш  широкого залучення 
представництва БПУ в Дніпро-
петровської області  - одного 
з найбільшого регіону за об-
сягами будівельних робіт,   до 
справ БПУ - загальноукраїн-
ського об’єднання будівель-
ників.

Керівники Палати висло-
вили вдячність М.А та О.Г. Ве-
личко за їх активну участь у 
заходах, що організуються в 
рамках Палати та висловили 
сподівання на їх конкренті 
пропозиції до засідання вищо-
го керівного органу Палати – 
Загальних зборів.

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

В НОВИХ ДБН МИ ВИКОРИСТАЛИ НАЙКРАЩИЙ ДОСВІД БЕРЛІНУ, 
ЛОНДОНУ І США, — ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР – МІНІСТР РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ УКРАЇНИ ГЕННАДІЙ ЗУБКО
Про це повідомив Віце-

прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвит-
ку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко, 
презентуючи на засіданні 
Уряду нові державні бу-
дівельні норми, які всту-
пили в дію 1 вересня.

«Всі питання з оновлен-
ня ДБН ми пропрацювали 
не тільки з базовими екс-
пертними організаціями, а 
в першу чергу з європейсь-
кими партнерами, антико-
рупційними організаціями, 
архітектурними асоціація-
ми і громадськістю. Ціль 
нашої роботи єдина – за-
провадження європейських 
підходів до безпеки і ком-
форту українців. В нових 
ДБН використаний найкра-
щий досвід Берліну, Лондо-
ну і США», — зазначив Ген-
надій Зубко.

«В умовах реформи де-
централізації, яку ми про-
водимо вже чотири роки, 
на місця передані повно-
важення, ресурси, фінан-
си і можливості. Сьогодні 
для будівництва органи 
місцевого самоврядуван-
ня мають змогу видавати 
земельну ділянку, місто-
будівні умови і обмежен-
ня, дозвіл на будівництво. 
Функції держави – регулю-
вання і розробка нових дер-
жавних будівельних норм. 
Мінрегіон вже три роки 
веде роботу щодо оновлен-
ня ДБН, мета яких в першу 

чергу – безпека і комфорт 
українців», — підкреслив 
Віце-прем’єр-міністр.

Він повідомив, що цьо-
го року Мінрегіон змінює 
13 ДБН, з яких 4 основних.  
Це – «Планування і забу-
дова територій», який не 
переглядався з 2002 року, 
«Будинки і споруди. Закла-
ди освіти» (не змінювався з 
1997 року), «Вулиці та доро-
ги населених пунктів» (не 
змінювався з 2001 року) та 
«Будинки і споруди. Закла-
ди дошкільної освіти» (не 
змінювався з 1998 року)».

Зазначимо, що серед 
революційних змін, які 
очікують українців згідно 
з ДБН «Планування і забу-
дова територій»: обмежен-
ня висотності забудови з 
введенням поняття «бла-
китна лінія», яка буде об-
межувати висоту забудови 
в містах; обмеження щіль-
ності забудови; обмеження 
забудови в зелених зонах 
— «зелені лінії», що визна-
чатимуть межі озеленених, 
ландшафтних та рекреа-
ційних територій; посилен-
ня безпекової складової; 
обов’язкове забезпечення 
безбар’єрного доступу; упо-
рядкування паркувань, осо-
бливо в історичних місцях.

По ДБН «Будинки і спо-
руди. Заклади освіти» змі-
ни стосуються підвищення 
безпеки і комфорту дітей у 
навчальних закладах. Вони 
передбачають обов’язкове 

влаштування дверей з віль-
ним відчиненням зсереди-
ни — двері “Антипаніка”; 
обов’язкову енергомодер-
нізацію будівель навчаль-
них закладів; проектуван-
ня класів з можливістю 
групового та індивідуаль-
ного навчання та збільшен-
ня площі класу на 1 учня з 
2 до 3 кв. м., що створить 
можливість для відкритого 
простору в школах; обов’яз-
кове облаштування інклю-
зивного простору.

По ДБН «Будинки і спо-
руди. Заклади дошкільної 
освіти», який вступить в 
силу у жовтні, передбачена 
можливість розміщення у 
житлових будинках вбудо-
ваних дитсадків.

По ДБН «Вулиці та доро-
ги населених пунктів» пе-
редбачено облаштування 
острівців безпеки на не-
регульованих переходах; 
обов’язкове влаштування 
велодоріжок та велосмуг 
на дорогах; облаштування 
безбар’єрного простору 
у пішохідних зонах насе-
лених пунктів — пониже-
них бордюрів, пандусів, 
ліфтів, спеціальних зву-
кових сигналів тощо; за-
борона на проектування 
на тротуарах тимчасових 
автостоянок, люків та до-
щоприймачів, тимчасових 
споруд і рекламних кон-
струкцій.

Джерело: Прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України
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ВСТУПАЄ В СИЛУ НОВИЙ ДБН РОЗРОБЛЕНИЙ ДЕРЖАВНИМ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

– ЧЛЕНА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
Наприкінці серпня  в Ін-

формаційному бюлетені 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва 
та житлово-комунально-
го господарства України 
№8/2018 був опублікований 
новий ДБН В.2.6-33:2018 
«Конструкції зовнішніх стін 
із фасадною теплоізоляцією. 

Вимоги до проектування», 
який, зокрема, передбачає 
впровадження європейських 
вимог до енергомодерніза-
ції фасадів. Завдяки цьому 
українці зможуть економити 
до 15% теплової енергії на ре-
сурсах щороку.

Про це повідомив заступ-
ник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господар-
ства України Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні сучасні техно-
логії та матеріали для теплоі-
золяції фасадів дозволяють 
суттєво заощаджувати на 
опаленні, особливо в зимовий 
період. І це успішно викори-
стовується у більшості країн 
Європи та багатьох країнах 
світу. Ми взяли цей досвід за 
основу та під час оновлення 

ДБН щодо фасадної теплоізо-
ляції ми привели у відповід-
ність до європейських вимо-
ги щодо проведення таких 
заходів. Новий ДБН вже опу-
блікований і вступає в дію з 1 
грудня», — сказав він.

За словами Парцхаладзе, 
завдяки проведенню таких 
заходів українці зможуть за-
ощаджувати до 15% тепла 
щороку. «Загалом це близько 
3 млрд грн економії за умо-
ви термомодернізації 3% всіх 
будівель щороку. І чим біль-
ше буде реконструюватися та 
будуватися таких будинків, 
тим більше зростатиме еко-
номія», — розповів заступник 
міністра

Крім того, це також дозво-
лить на 15-20% підвищити 
строк експлуатації будівель. 
«Якщо сьогодні приблизний 
строк експлуатації будівлі 
складає 100 років, то прове-
дення заходів з теплоізоляції 
фасадів продовжує їй життя 
ще до 20 років», — додав Пар-
цхаладзе.

Норми розповсюджуються 
на проектування конструкцій 
зовнішніх стін із фасадною 

теплоізоляцією житлових, 
громадських і промислових 
будівель і споруд при новому 
будівництві, реконструкції та 
капітальному ремонті (термо-
модернізації) з урахуванням 
вимог Технічного регламенту 
будівельних виробів, будівель 
і споруд та ДБН В.1.2-11-2008 
«Основні вимоги до будівель і 
споруд. Економія енергії».

ДБН вступає в силу з 1 груд-
ня 2018 року.

Нагадаємо, що Мінрегіон 
впроваджує обов’язкову енер-
гомодернізацію шкіл та дитя-
чих садків. Відповідні норми 
містяться у ДБН В.2.2-3:2018 
«Будинки і споруди. Заклади 
освіти», який вступив в силу 
з 1 вересня 2018 року, та ДБН 
В.2.2-4-2018 «Будинки і спо-
руди. Заклади дошкільної 
освіти», який вступає в силу з 
1 жовтня 2018 року.

Державні будівельні нор-
ми (ДБН) – обов’язкові до ви-
конання нормативні акти, 
які використовуються під час 
проектування нових та рекон-
струкції існуючих будівель, 
кварталів, мікрорайонів від-
повідно до їх призначення.

Джерело: Мінрегіон
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У ЗАСІДАННІ ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

5 вересня 2018 року від-
булося засідання Комітету 
Верховної ради України з 
питань будівництва, місто-
будування і житлово-ко-
мунального господарства 
під головуванням першого 
заступника Комітету Д.Й. 
Адрієвського на якому буд 
розглянутий проект Зако-
ну «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо питної води 
та питного водопостачання» 
(реєстр. №8347).

Законопроект, зокрема 

передбачає:
- посилення вимог до 

якості води для задоволен-
ня питних і господарсько-по-
бутових потреб населення;

- запровадження схем 
оптимізації роботи си-
стем цетралізованого во-
допостачання та водовід-
ведення та на їх основі 
здійснення розвитку та рекон-
струкції зазначених систем;

- уточнюється порядок 
приєднання до мереж це-
тралізованого питного во-
допостачання та водовід-

ведення, конкретизуються  
питання обліку споживання;

В законопроекті конкре-
тизуються функції  в цій важ-
ливій сфери центральних 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування.

За результатами загаль-
ного обговорення Комітет 
прийняв рішення про доціль-
ність запропонувати Комі-
тету з питань екологічної 
політики, природокористу-
вання та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи 
(головний з підготовки за-
конопроекту) рекомендува-
ти Верховній Раді України 
законопроект №8347 з ура-
хуванням відповідних заува-
жень на засіданні Комітету.

В заході взяв участь Голова 
Комітету аналітики будівель-
ної галузі та менеджменту 
підприємств, член Президії Бу-
дівельної палати України Ана-
толь Кармінський. Зауважен-
ня, внесені ним від Будівельної 
Палати були враховані.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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