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ЗАХИСТУ» 26 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ

 Шановні учасники 
засідання Круглого столу!

Сьогодні маємо обго-
ворити і визначити шля-
хи вирішення проблеми 
забезпечення житлом 
громадян, насамперед 
тих, хто потребує со-
ціального захисту. 

За останні роки пе-
релік категорій таких 
громадян збільшився. 
Нині сюди додалися учас-
ники АТО, а також вну-
трішньо переміщені осо-
би, так звані переселенці.

Водночас статисти-
ка свідчить про певне 
зменшення в цілому по 

державі  загаль-
ної кількості  
тих, хто потребує 
поліпшення жит-
лових умов. Ще 
кілька років тому 
у чергах на квар-
тирному обліку 
було 900 тисяч 
сімей та одиноких 
громадян, а зараз 
приблизно 650 
тисяч.  

Ми розуміємо, 
що номінальне 
скорочення та-
ких черг викли-
кано, у тому чис-
лі, і зневірою 
багатьох грома-

дян у перспективах отри-
мання житла від держави.

Водночас є підстави 
констатувати, що сотні 
тисяч громадян за остан-
ні 10-15 років поліпши-
ли свої житлові умови. 
І в цьому є заслуга під-
приємств та організацій 
будівельного комплек-
су країни, які вийшли на 
стабільні показники ви-
конання робіт, застосову-
ють нові технології, нові 
ринкові механізми фінан-
сування будівництва, за-
пропоновані, до речі, за-
сновниками Будівельної 

палати.
Але чи можемо ми цим 

задовільнитися?  Напев-
но, що ні. Адже Україна 
помітно відстає від на-
ших найближчих сусідів 
на заході за показником 
забезпеченості житлом 
у 1,5 – 2 рази.  Порівня-
но з більш розвиненими 
країнами Європейського 
Союзу різниця  і того від-
чутніша.

Як бачимо, рости є 
куди. Але головне, ми 
знаємо за рахунок чого 
можна досягти приросту.

Підприємства бу-
дівельного комплек-
су України спроможні 
вийти на суттєво вищі 
показники, ніж маємо 
зараз. Для цього у нас є 
необхідні кваліфіковані 
кадри, є досвід, вироб-
ничі потужності, є ро-
зуміння того, які  методи 
і технології будівництва 
будуть найбільш ефек-
тивними в наших умовах.    

Але будемо реаліста-
ми. Всі перспективи за-
лежать в основному від 
рівня фінансування га-
лузі, інвестиційних над-
ходжень і, безумовно, від 
рівня доходів  населення.

Відомо, що останні 

СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА
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роки житло будується 
переважно за кошти гро-
мадян.   Проте чи може 
держава обмежуватися  
лише цим єдиним  дже-
релом фінансування бу-
дівництва житла?  Чи не 
звужуються таким чином  
можливості розвитку са-
мої держави, якщо вона 
усувається від соціальної 
підтримки своїх грома-
дян?

Якщо з України що-
року виїжджають 1 млн. 
громадян, то про що  це 
свідчить? Очевидно, про 
те, що   багато людей не 
можуть реалізуватися у 
такій державі. Молодь  не 
може отримати гідну за-
робітну плату, не може   
забезпечити  свої основ-
ні потреби, передовсім, 
заробити на  нормаль-
не, сучасне житло.  Тобто 
сотні тисяч  потенційних 
покупців нашого житла 
їдуть в інші країни. А чи 
повернуться вони сюди, 
чи будуть вкладати свої 
кошти у наші проекти – 
бабка надвоє сказала.

Тому необхідність 
надання державної 
підтримки споруджен-
ня  житла для молодих 
сімей та соціально враз-
ливих верств населен-
ня, відновлення повно-
кровного фінансування 
відповідних державних і 
регіональних  житлових 
програм зростає з кож-
ним роком.

Хочу зауважити, що 
подібна практика існує у 

багатьох країнах Європи.
Проте у нас усе відбу-

вається якраз навпаки. 
Фінансування, напри-
клад,  програми пільго-
вого молодіжного кре-
дитування порівняно з 
2013 роком зменшилося 
у шість разів.

На цей 2018 рік Бу-
дівельна палата разом 
з фондом Держмолодь-
житло організаціями 
пропонувала збільшен-
ня державної підтримки 
будівництва доступного 
житла до 1 млрд. гривень. 

І ці кошти  були б 
ефективно витрачені. 
Адже крім надання жит-
ла тим, кому держава 
зобов’язалася допома-
гати,  ми б мали додат-
ковий ефект. Як відомо, 
у макроекономічному 
вимірі будівельна галузь 
генерує вкладені в неї 
кошти у п’ятиразовому 
розмірі. Тобто,  освоєн-
ня будівельниками цього 
мільярду принесло б над-
ходження до бюджетів 
різного рівня 5 мільярдів 
гривень.

На жаль, на фінансу-
вання  обох державних 
програм -  доступного  
житла та молодіжного 
кредитування  - у бюд-
жеті знайшлося лише 100 
млн.  Це крапля в морі.

Між тим, у держбюд-
жеті 2018 року на про-
граму «Будівництво фут-
больних полів зі штучним 
покриттям у регіонах 
України» передбачено ви-

ділити 370 млн. грн.  Ми 
розуміємо, що спорт, фут-
бол -  важливі речі, коли 
йдеться про здоров’я на-
роду, дозвілля молоді, 
але давайте розставляти 
пріоритети.

Зараз сформовано про-
ект Державного бюджету 
на 2019 рік.  Будівельна 
палата підтримує пропо-
зиції  фонду Держмолодь-
житло щодо  фінансуван-
ня  програми «Доступне 
житло»  в обсязі того ж 
1 млрд.грн. і понад 1,5 
млрд.грн. на програму 
молодіжного кредиту-
вання. Розраховуємо на  
розуміння гостроти жит-
лової проблеми з боку на-
родних депутатів.

Думаю, наш колега  
Сергій Олександрович 
Комнатний розкриє цю 
проблему більш деталь-
но.

Додаткове фінансу-
вання житлових про-
грам ми бачимо також 
у розширенні децен-
тралізації.  Органи міс-
цевого самоврядування 
зараз отримують значний 
фінансовий ресурс для 
наповнення своїх бюд-
жетів, відповідно, ми роз-
раховуємо на активізацію 
регіональних програм 
будівництва доступного 
житла.  У цьому випад-
ку будівельні організації 
на місцях повинні напо-
легливіше взаємодіяти 
з  органами місцевого 
самоврядування, шука-
ти платоспроможного за-
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мовника, кредитора. 
Шановні колеги, дня-

ми я мав нагоду висту-
пити на широкій нараді 
за участі Віце-прем’єр-
міністра – Міністра регіо-
нального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ Геннадія 
Григоровича Зубка і Гене-
рального прокурора Юрія 
Анатолійовича Луценка. 
Обговорювалося важли-
ве питання боротьби з 
корупцією у будівельній 
галузі.

Нам всім відомо, що,  
на жаль, саме будівель-
на галузь чи не найбіль-
ше потерпає від корупції.  
Будівельники опинилися 
між молотом і наковаль-
нею, і замість того, щоб 
займатися своїми безпо-
середніми справами, зму-
шені ходити по кабінетах, 
як кажуть , вирішувати 
питання.

Ця ситуація вкрай не-
гативно впливає як на 
темпи спорудження жит-
ла, так і на процеси ціно-
утворення, тобто на до-
ступність житла.  

Безумовно, ми підтри-
муємо посилення впливу 
правоохоронних органів 
у боротьбі з корупцією на 
будівництві, але не менш 
важливим є створення та-
ких умов, які б унеможли-
вили чи звели до мініму-
му корупційну складову

У цьому зв’язку хотів 
би знову наголосити на 
необхідності запровад-
ження договірних відно-
син між забудовниками, 

підрядними компаніями 
та органами місцевого са-
моврядування.

Це, з одного боку, 
вирішило б питання 
прозорого відведення 
земельних ділянок,  спро-
щення дозвільних про-
цедур, координації взає-
модії будівельників з 
відповідними комуналь-
ними службами тощо.

У свою чергу, забудов-
ники могли б передавати 
частину новоспоруджено-
го житла місцевій владі 
для наступного виділен-
ня його тим категоріям 
громадян, які потребують 
соціального захисту.

Існує багато інших 
механізмів, які сприяли 
б розширенню обсягів 
робіт, збільшенню фонду 
сучасного і доступного 
житла.

– Перш за все це роз-
ширення іпотечного 
кредитування, інших 
видів пільгових кре-
дитів. У населення, як ві-
домо, є значні суми особи-
стих заощаджень, у тому 
числі і на банківських де-
позитах. Чому ж вони не 
працюють у реальному 
секторі? Чому держава не 
пропонує дієві механізми 
залучення цих коштів під 
будівництво житла? Кре-
дити мають бути доступ-
ними для тих, хто хоче бу-
дувати своє власне житло.

– Давно говоримо про 
необхідність упоряд-
кування ринку оренд-
ного житла, який зараз 

працює переважно в тіні, 
про спорудження кому-
нального чи муніципаль-
ного орендного житла, 
яке могло б стати одним 
з інструментів вирішення 
житлової проблеми, пере-
довсім для молоді. Уже й 
законопроекти відповід-
ні розроблені,  але справа 
стоїть на місці.

– На попередньому 
подібному заході ми гово-
рили про реконструкцію 
застарілого житла. Вва-
жаємо, що при належному 
законодавчому та органі-
заційному забезпеченні 
це також може стати ще 
одним джерелом надход-
ження інвестицій у сучас-
не житло.

Шановні колеги, пи-
тання реалізації грома-
дянами України свого 
конституційного права 
на житло, створення умов 
для його будівництва, 
придбання чи взяття в 
оренду обговорюються, 
як бачимо,  на різних рів-
нях – у Верховній Раді, у 
Міністерстві, численними 
громадськими організа-
ціями.

Ми з свого боку, як ав-
торитетне об’єднання бу-
дівельників, вирішили в 
такому форматі розгляну-
ти складові цієї соціаль-
ної проблеми і знайти 
правильні рекомендації 
для законодавців, ви-
конавчої влади, для бу-
дівельної спільноти.

Запрошую всіх вас до 
конструктивної розмови.
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У КИЄВІ ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ЕКСПОФОРУМ 
«БУДІВНИЦТВО. АРХІТЕКТУРА. НЕРУХОМІСТЬ» 

Організаторами цього 
заходу є Будівельна палата 
України разом з ТОВ «Київсь-
кий міжнародний контрак-
товий ярмарок» за сприяння 
Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
ЖКГ.

На церемонії урочистого 
відкриття виставки виступили  
заступник міністра Л.Р.Парцха-
ладзе та Президент Будівель-
ної палати, Герой України 
П.С.Шилюк, які відзначили, 
що участь у виставці беруть 
провідні будівельні організа-
ції з багатьох регіонів України, 
представники малого і серед-
нього  бізнесу.

«Будівельний комплекс 
країни і за нинішніх непростих 
економічних умов демонструє 
стабільність, особливо у сек-
торі житлового будівництва, 
- наголосив П.С.Шилюк, - ми 

будуємо якісне житло з засто-
суванням високотехнологіч-
них матеріалів і це можна буде 
побачити в експозиціях учас-
ників виставки».

Президент Національної 
спілки архітекторів В.М.Гуса-
ков у свою чергу  відзначив 
різноманіття сучасних архітек-
турних рішень, багато з яких 
представлені у тематичному 
розділі «Марафон проектів».

У церемонії відкриття 
взяли участь керівники ком-
панії-партнера «Київський 
міжнародний контрактовий 
ярмарок» - В.А.Іванов та О.П.Ко-
валь, виконавчий директор 
Асоціації міст України О.В.Сло-
божан, голова Фонду Держмо-
лодьжитло С.О.Комнатний.

Центральним заходом 
програми форуму став  Круг-
лий стіл на тему: «Реалізація 
державних та регіональних 

житлових програм -  шлях до 
вирішення проблеми забезпе-
чення житлом громадян, що 
потребують соціального захи-
сту», проведений Будівельної 
палатою спільно з Асоціацією 
міст України.   

Перед початком його ро-
боти Президент Будівельної 
палати П.С.Шилюк та виконав-
чий директор Асоціації міст 
України О.В.Слобожан підпи-
сали Договір про співробітни-
цтво між двома організаціями.

Високі сторони засвідчили 
цим документом  прагнення 
до взаємовигідного партнер-
ства у сфері захисту прав та 
інтересів  територіальних гро-
мад міст і розвитку будівель-
ного комплексу.

Виступаючи на відкритті 
засідання Круглого столу, П.С.
Шилюк  наголосив на необхід-
ності надання державної під-

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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тримки у спорудженні  житла 
для молодих сімей та соціаль-
но вразливих верств населен-
ня, відновлення повноцінного 
фінансування державних і ре-
гіональних  програм доступ-
ного житла та пільгового мо-
лодіжного кредитування.

Президент Будівельної па-
лати висловив низку ініціатив 
та пропозицій, законодавче 
закріплення яких, на його дум-
ку, могло б сприяти реалізації 
громадянами свого права на 
сучасне і якісне житло.

Передовсім П.С.Шилюк під-
креслив необхідність запро-
вадження договірних відносин 
між забудовниками, підрядни-
ми компаніями та органами 
місцевого самоврядування.

Це, з одного боку, виріши-
ло б питання прозорого від-
ведення земельних ділянок, 
спрощення дозвільних про-

цедур, координації взаємодії 
будівельників з відповідни-
ми комунальними службами 
тощо.

У свою чергу, забудовники 
могли б передавати частину 
новоспорудженого житла міс-
цевій владі для наступного ви-
ділення його тим категоріям 
громадян, які потребують со-
ціального захисту, сказав П.С.
Шилюк.

Серед інших напрямів вирі-
шення житлової проблеми 
керівник Будівельної палати 
також вказав  на розширення 
іпотечного кредитування, ін-
ших видів пільгових кредитів, 
унормування ринку орендно-
го житла в Україні, споруджен-
ня муніципального житла.

«Не раз  ми говорили про 
реконструкцію застарілого 
житла, сказав далі П.С.Шилюк. 
- Вважаємо, що при належному 

законодавчому та організацій-
ному забезпеченні це також 
може стати ще одним джере-
лом надходження інвестицій у 
сучасне житло».

Заступник міністра Л.Р.Пар-
цхаладзе наголосив на си-
стемності зусиль Мінрегіону у 
справі відкритості у плануван-
ні містобудування, зменшенні 
числа дозвільних процедур у 
будівництві, оновленні ДБН, 
децентралізації  у діяльності 
архітектурно-будівельних 
інспекцій.

За його словами, нині в 
рази зменшено кількість до-
звільних процедур на початок 
будівництва, з 400 днів до 60 
скорочено термін отримання 
дозволів.

Л.Р.Парцхаладзе  також 
зазначив, що Міністерство 
активізувало роботу з роз-
робки нового законопроекту, 
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який має на меті запровадити 
дієвий ринок орендного жит-
ла в Україні та визначити чіткі 
механізми взаємодії всіх його 
учасників.

До кінця нинішнього року 
законодавцям буде переда-
но новий законопроект щодо 
реконструкції кварталів за-
старілого житлового фонду, 
який буде направлений на 
захист інтересів громадян та 
гарантуватиме їх комфорт та 
безпеку при реалізації програ-
ми.

Виконавчий директор Асо-
ціації міст України О.В.Слобо-
жан у своєму виступі розповів 
про процеси децентралізації, 
посилення повноважень ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня, зокрема у сфері  містобуду-
вання, планування територій. 
За його словами, уже понад 
100 ОМС перебрали на себе 
функції архбудінспекції, а по-

над 300 громад отримали зем-
лю за межами своїх населених 
пунктів, що є для них значним 
інвестиційним ресурсом.

З детальним аналізом 
стану виконання державних 
і регіональних програм бу-
дівництва доступного житла 
виступив голова Фонду Дер-
жмолодьжитло С.О.Комнат-
ний.

За його словами, нині 
помітно зростає частка 
фінансування  такого бу-
дівництва саме з місцевих 
бюджетів. Якщо у проекті 
Держбюджету на 2019 рік на 
цю програму пропонується 
лише 100 млн. грн. , то з міс-
цевих бюджетів  очікується 
надходження не менше 300 
млн. (У нинішньому році на 
107 регіональних житлових 
програм виділено 235 млн.).

Проте цих коштів вкрай 
недостатньо для сприяння у 

вирішенні житлової пробле-
ми тим категоріям громадян, 
перед якими держава має 
відповідні зобов’язання.

На засіданні Круглого 
столу, модератором якого 
був Перший віце-президент 
Будівельної палати С.Т.Ста-
шевський, виступили керів-
ники крупних підрядних та 
проектних організацій, пред-
ставники органів місцевого 
самоврядування та громадсь-
кості, відомі вчені. Зокрема, 
О.С. Пилипенко,  Ю.С. Сербін, 
М.А. Величко, В.Е. Хібовсь-
кий. І. І. Шпилевський, В.П. 
Удовиченко, В.М.Андрєєв, 
О.В. Алексєєва та ін.

Пропозиції, висловлені в 
ході фахового обговорення, 
будуть узагальнені та спря-
мовані для розгляду від-
повідним державним струк-
турам.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ З ПИТАНЬ 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Комітет Будівельної па-
лати з питань міжнародного 
співробітництва та вистав-
ково-конгресової діяльності 
розглянув питання спів-
робітництва будівельників 
України з профільними між-
народними організаціями.

У засіданні взяли участь 
керівники Академії будівни-

цтва України, Спілки науко-
вих та інженерних об’єднань 
України, працівники відповід-
них виконавчих структур.

Голова комітету, пер-
ший віце-президент Пала-
ти  С.Т.Сташевський, який 
провів засідання, акцентував 
увагу на необхідності більш 
широкого позиціонування 

вітчизняних провідних бу-
дівельних компаній та громад-
ських об’єднань у міжнарод-
них організаціях та заходах.

Керівники Академії бу-
дівництва України та  Спіл-
ки наукових та інженерних 
об’єднань та голова викон-
кому Спілки  - І.І.Назаренко 
та М.М.Кірюхін висловилися 
за активізацію ділового спів-
робітництва з Будівельною 
палатою в рамках укладених 
меморандумів, зокрема у ча-
стині  спільного здійснен-
ня  виставково-конгресової 
діяльності, запровадження 
європейського досвіду в ор-
ганізації будівельного біз-
нес-середовища в Україні. 

На засіданні було також 
проаналізовано виконання 
поточних заходів  та визначені 
кроки, які необхідно буде здій-
снити у найближчий період.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 

ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ 
ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року  від-
булося засідання Комітету 
Верховної Ради України  з 
питань будівництва, містобу-
дування і житлово-комуналь-
ного господарства під голову-
ванням Першого заступника 
голови Комітету Дмитра Ан-
дрієвського. 

На засіданні Комітету 
були розглянуті такі питання:

1. Про звернення Президен-
та Української асоціації «Укрво-
доканалекологія» Д. Новицько-
го щодо проблемних питань у 
галузі централізованого водо-
постачання та водовідведення 
(врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та тепло-
генеруючих організацій та під-
приємств централізованого 

водопостачання і водовідве-
дення за спожиті енергоносії).

2. Проект Закону про вне-
сення змін до деяких законів 
України щодо метрології та 
метрологічної діяльності. 

Даний проект стосується 
питань проведення періодич-
ної повірки засобів вимірю-
вальної техніки, що вико-
ристовуються для цілей 
комерційного, у тому числі 
розподільного, обліку кому-
нальних послуг, тобто будинко-
вих та квартирних лічильників.

Через необхідність додатко-
вого вивчення питання Коміте-
том прийнято рішення перене-
сти розгляд цього документу. 
До Мінекономрозвитку направ-
лено звернення Комітету з про-

ханням надати статистичну та 
аналітичну інформацію щодо 
засобів обліку (лічильників теп-
ла, гарячої та холодної води), а 
саме: кількість встановлених 
лічильників (комерційних вуз-
лів обліку та індивідуальних) за 
виробниками, яка частина з них 
потребує сертифікації і на яких 
підставах), періодів повірки (її 
вартості) та їх результатів (від-
соток заміни, вартість ремонту). 

У роботі Комітету взяв 
участь та виступив член Пре-
зидії Будівельної палати 
України, голова Комітету 
аналітики будівельної га-
лузі та менеджменту під-
приємств А.М. Кармінський. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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16 жовтня 2018 року у 
Мінрегіоні відбулося за-
сідання стратегічної сесії з 
планування роботи  за на-
прямком «Будівництво та 
архітектура»  за методоло-
гією Канадської моделі пла-
нування роботи у держав-
них органах і структурах. 

Ця модель визначає різні 
масштаби – від головної кон-
цептуальної мети плануван-

ня до конкретних проектів, 
завдань, проблем, які стано-
влять повсякденну роботу.

Така методика планування є 
міжнародно визнаною   і широ-
ко використовується для стра-
тегічного планування реформ, 
програм, технічного регулю-
вання і нормування.

Серед учасників сесії – за-
ступник міністра Л.Р.Парцха-
ладзе, керівники департаментів 

та управлінь Мінрегіону, про-
ектних  інститутів, представни-
ки громадських організацій. 

У роботі сесії взяв участь 
та виступив  член Пре-
зидії Будівельної палати 
України, голова комітету з 
аналітики будівельної га-
лузі та менеджменту під-
приємств А.М.Кармінський.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 

ОБГОВОРЕНО ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ 
ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОФОНДУ

ЗАСІДАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ

19 жовтня у Мінрегіоні 
під головуванням заступ-
ника міністра Л.Парцха-
ладзе відбувся круглий 
стіл з обговорення окре-
мих аспектів  проекту За-
кону  «Про комплексну 
реконструкцію кварталів 
(мікрорайонів) застаріло-
го житлового фонду», який 
розроблявся ДП «Діпромі-
сто» протягом 2017-18 рр. 

З текстом докумен-

ту можна ознайомитися 
на сайті Державного під-
приємства «Український 
державний науково-дослід-
ний інститут проектуван-
ня міст «ДІПРОМІСТО» імені 
Ю.М.Білоконя.

Представники органів 
центральної виконавчої вла-
ди та місцевого самовряду-
вання, громадських профіль-
них організацій  детально 
обговорили питання право-

вого регулювання цієї важ-
ливої соціально-економічної 
проблеми, зокрема, йшлося 
про урахування прав меш-
канців при проведення 
комплексної реконструкції  
будинків застарілого жит-
лового фонду, нормативів 
надання нового житла, про-
цедури переселення, гаран-
тування майнових прав тощо.

Йшлося також про фінан-
сову основу реконструкції та 
створення умов для залучен-
ня потенційних інвесторів.

Пропозиції, висловлені 
учасниками обговорення, за 
словами розробників зако-
нопроекту, будуть враховані 
при остаточному доопрацю-
ванні документу.     

В роботі  кругло-
го столу взяли активну 
участь представники Бу-
дівельної палати України 
А.Дронь та А.Кармінський.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 
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У БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Відбулася робоча зустріч 
Першого віце-президента  
Будівельної палати України 
С.Т.Сташевського з директо-
ром департаменту професій-
ної освіти Міністерства освіти 
і науки  М.С.Кучинським.

Обговорювалися питання 
виконання Меморандуму про 
співробітництво між Будівель-
ною палатою і Міносвіти, під-
писаного у 2017 році Прези-
дентом Будівельної палати, 
Героєм України П.С.Шилюком 
і Міністром Л.М.Гриневич.

С.Т.Сташевський підкрес-
лив важливість поєднання 
зусиль партнерів  з метою 
розвитку та реформування 
професійної освіти, пере-

довсім в частині підготовки 
кваліфікованих робітничих 
кадрів для будівельної галузі.  

Відзначалося, що запро-
вадження елементів дуальної 
системи навчання з акцентом 
на виробничу практику у ро-
боті професійно-технічних 
закладів дає змогу учням от-
римати  належне уявлення 
про  особливості майбутньої 
професії, водночас з’являєть-
ся можливість точніше ко-
регувати навчальні плани 
відповідно до  запитів по-
тенційних роботодавців.

Сторони визнали пер-
спективним запровадження 
системи тристоронніх угод 
між роботодавцем, учнем і 

навчальним закладом з огля-
ду на необхідність вирішен-
ня проблеми закріплення 
кадрів на виробництві. Ідея 
такої угоди свого часу була 
запропонована П.С.Шилю-
ком і знайшла своє відобра-
ження у проектах відповід-
них законодавчих актів.

У ході робочої зустрічі сто-
рони намітили перелік спіль-
них заходів, які планується 
здійснити найближчим часом. 

У зустрічі взяв участь ві-
це-президент – виконавчий 
директор А.А.Дронь, а також 
працівники секретаріату БПУ 
та департаменту Міносвіти. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ПРЕДСТАВНИК БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Представник Будівельної 
палати України  взяв участь 
у роботі Конференції, органі-
зованої Центральним Коміте-
том профспілки працівників 
будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів Украї-
ни, в рамках якої відбулася 
презентація дослідження на 
тему: «Вплив трудової мігра-
ції українських працівників 
на ринки праці України і ЄС 
(на прикладі будівельників)».

На Конференції було презен-
товано результати відповідно-
го дослідження, зокрема  обго-
ворювалися питання: 

- стан ринку праці (будівель-
на галузь) та вплив трудової 
міграції на ринок праці України 
(результати регіональних за-
ходів в рамках проекту (м. Ми-
колаїв, м. Луцьк і м. Одеса);

- трудова міграція українців 
і нелегальна зайнятість (при-
чини та наслідки);

- специфіка працевлашту-
вання українців за кордоном і 
умови праці українських трудо-
вих мігрантів (будівельників) в 
країнах ЄС; 

- досвід європейських про-
фспілок, щодо їх роботи з пра-
цівниками мігрантами. 

У заході  взяли участь керів-
ники обласних організацій Про-
фспілки, представники ряду 
міністерств та відомств Украї-
ни, організацій роботодавців, 
експерти, а також представни-
ки ряду зарубіжних країн. 

З детальним аналізом ситу-
ації в будівельному комплексі 
та конкретними пропозиція-
ми на Конференції  виступив 
член Президії Будівельної па-
лати України, Голова комітету 
з питань економіки та  фінан-
сово-інвестиційної діяльності в 
будівельній сфері БПУ О.Е Лихо-
вид

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

МІНРЕГІОН ПОСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ПРОЦЕСОМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Мінрегіон посилить кон-
троль над процесом ліцен-
зування будівельних органі-
зацій. А також перегляне 
рішення щодо повернення 
до функціоналу Міністер-
ства – видачу сертифікатів 
атестованих виконавців бу-
дівельних робіт. 

Раніше, три роки назад, це 
повноваження було передано 
саморегулівним організаціям. 
Про це під час засідання Уря-
ду повідомив Віце-прем’єр-
міністр – Міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, дуже ча-
сто саморегулівні організації 
зловживають також і при на-
вчанні та видачі сертифікатів 
спеціалістам за відповідними 
напрямами, що у подальшому 
призводить до розроблення 
неякісної проектної докумен-
тації та надання експертних 
звітів по проектах будівни-
цтва. «Тож ми будемо зверта-
тися до Уряду з пропозицією 
розробки нормативного акту, 
який би передбачав механізм 
позбавлення сертифікатів не-
добросовісних спеціалістів», 
— наголосив Геннадій Зубко.

Також урядовець звернув-
ся до Мін’юсту з пропозицією 
подальшого спрощення про-
цедур будівельної амністії для 
маленьких будинків у сільсь-
кій місцевості. «Ми маємо при-
брати з цього процесу обласні 
управління архітектури і ви-
корінити можливі корупцій-
ні ризики. На жаль, ми знову 
почали відчувати блокування 
процесу надання відповідної 
дозвільної документації на 
місцевому рівні», — зауважив 
Віце-прем’єр-міністр.

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

МІНРЕГІОН І ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА ПІДПИСАЛИ 
ГАЛУЗЕВУ УГОДУ НА 2019-2020 РІК ДЛЯ ЯКІСНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ
28 вересня 2018 року 

Міністерство регіонально-
го розвитку будівництва та 
ЖКГ України та Профспілка 
працівників будівництва і 
промисловості будівельних 
матеріалів України підписа-
ли Галузеву угоду у сфері бу-
дівництва та виробництва 
будівельних матеріалів на  
2019-2020 рік.

Про це повідомив заступ-
ник Міністра регіонально-
го розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

“Сьогодні дійсно очікува-
на подія. Ми підписали нову 
Галузеву угоду у будівництві. 
Наразі будівельна галузь по-
требує особливої підтримки та 
якісного врегулювання соціаль-
но-трудових відносин. Адже, 
на жаль, багато українських 
спеціалістів у будівельній сфері 
їдуть працювати за кордон. А 
ми маємо створити гідні умо-
ви оплати праці у нас, в Україні. 

Щоб були забезпечені робочі 
місця, зарплата виходила з тіні, 
не було корупційних ризиків. 
І сьогодні ми робимо важливі 
кроки до цього”, — сказав він.

Голова Профспілки праців-
ників будівництва і промисло-
вості будівельних матеріалів 
України Василь Андреєв у свою 
чергу підкреслив важливість 
врахування у новій Галузевій 
угоді балансу інтересів праців-
ників та роботодавців галузі. 
“Галузева угода прямо або опо-
середковано впливає на гарантії 
на робочому місці майже для 
700 тисяч будівельників і вироб-
ників будівельних матеріалів, 
які наразі є в Україні. Сьогодні 
завершена довга і плідна робота, 
щоб віднайти той баланс інте-
ресів між працівниками та робо-
тодавцями, який задовільнить 
усі сторони”, — підкреслив він.

Укладання Галузевої угоди:
— забезпечить регулюван-

ня соціально-трудових відно-

син у галузі;
— підвищить мінімальні га-

рантії в оплаті праці;
— посилить соціальний за-

хист працівників;
— покращить умови їх праці 

і відпочинку.
Зі сторони Мінрегіону нову 

Галузеву угоду підписав за-
ступник Міністра Лев Парцха-
ладзе, а зі сторони Профспіл-
ки працівників будівництва 
і промисловості будівельних 
матеріалів України — голова 
Профспілки Василь Андрєєв.

Нагадаємо, що Мінрегіон 
також скасував централізо-
ваний розрахунок коштори-
сної заробітної плати, який 
враховується при визначенні 
вартості будівництва об’єктів. 
Це дозволить визначати спра-
ведливу ринкову оплату праці 
для будівельників, сприятиме 
покращенню інвестиційного 
клімату та дерегуляції в галузі.

Джерело: Мінрегіон
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В УКРАЇНІ ВВЕЛИ «ЗЕЛЕНІ ЛІНІЇ» ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ 
ЗАБУДОВИ ПАРКІВ ТА ЛІСІВ

З 1 вересня 2018 року в 
дію вступили нові держав-
ні будівельні норми («ДБН 
Б.2.2-12:2018 «Планування 
і забудова територій»), які, 
зокрема, встановлюють об-
меження забудови в зеле-
них, ландшафтних та рек-
реаційних зонах – «зелені 
лінії», що сприятимуть збе-
реженню таких територій.

Про це повідомив заступ-
ник Міністра регіонально-
го розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Лев Парцхалад-
зе.

«1 вересня вступили в дію 
важливі норми щодо плану-
вання та забудови територій, 
зокрема, що стосується забу-

дови зелених територій. В 
новому ДБН введено понят-
тя «зелені лінії» — це захист 
зелених зон шляхом обме-
ження розміщення об’єктів 
на територіях парків, рек-
реаційних зон, лісів. Тобто 
органи місцевого самовря-
дування повинні затверди-
ти та обов’язково прописати 
такі «зелені лінії» разом з 
іншими лініями обмеження 
для своїх населених пунктів 
в генпланах та детальних 
планах територій», — сказав 
він.

За словами Парцхаладзе, 
застосування ліній обмежен-
ня допоможе зберегти наші 
населені пункти від хаотич-

ної та негармонійної забудо-
ви без зелених зон, зробити 
міський простір безпечним 
та комфортним для людей.

ДБН «Планування і забу-
дова територій» був розро-
блений на заміну поперед-
ніх будівельних норм, що 
регулюють містобудування, 
які діяли ще з 1992 року.

Державні будівельні 
норми (ДБН) – обов’язкові 
до виконання нормативні 
акти, які використовуються 
під час проектування нових 
та реконструкції існуючих 
будівель, кварталів, мікро-
районів відповідно до їх 
призначення.

Джерело: Мінрегіон



Вісник  Будівельної палати України                                        №8

16

У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ПІДТРИМУЄ 
ПОВНОЦІННЕ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ

У  Комітеті Верховної Ради 
України з питань будівни-
цтва, містобудування і жит-
лово-комунального госпо-
дарства, під головуванням 
першого заступника голови 
Комітету Дмитра Андрієвсь-
кого, розглянули  Проект За-
кону про Державний бюджет 
України на 2019 рік.

Невирішеність житлового 
питання, важливого для моло-
дих українців, вимушених пе-
реселенців та інших категорій 
громадян, турбує народних 
обранців – членів профільного 
комітету. Про це вони говори-
ли у ході обговорення проекту 
Держбюджету на 2019 рік. На-
голошувалися на необхідності 
забезпечити фінансування 
програми «Доступне житло» у 
передбачених бюджетом цьо-
го року обсягах і збільшенні 
видатків на державні житлові 

програми наступного року.
Як зазначив на своїй 

сторінці у Фейсбук перший за-
ступник голови Комітету Дми-
тро Андрієвський,  «викликає 
велике занепокоєння перед-
бачені у бюджеті видатки на 
субсидії в розмірі 55 млрд.грн., 
оскільки цього року таку суму 
було витрачено ще станом на 
вересень. Будемо наполягати 
на реальних показниках ви-
датків на субсидії. За умови 
подальшого зростання цін на 
енергоносії держава має зро-
бити усе можливе для захисту 
найбільш вразливих верств 
населення.

Також вважаємо недостат-
нім передбачене фінансуван-
ня доступного житла у розмірі 
100 млн.грн. Зазначені видат-
ки мають бути суттєво збіль-
шені.

Не надійшло у проекті  і 

відображення необхідності 
збільшення теплих кредитів 
для ОСББ. Наполягаємо на 
збільшенні цих видатків на 
100 млн.грн.

Протягом останніх 5 років 
хронічно недофінансувалася 
програма «Питна вода». З ме-
тою забезпечення якісного 
водопостачання, ці видатки 
мають бути профінансовані у 
повному обсязі.

Вчергове звертаємо увагу 
Уряду на необхідність фінан-
сування програми по передачі 
гуртожитків у комунальну 
власність».

За результатами обго-
ворення Комітет з питань 
будівництва направить до 
Комітету Верховної Ради з пи-
тань бюджету і Міністерства 
фінансів України узгоджені 
пропозиції для їх врахування 
у законопроекті про Держ-
бюджет-2019. Зокрема, члени 
Комітету звернуться до Уряду 
з пропозицією про відновлен-
ня повноцінного фінансуван-
ня державних житлових про-
грам у наступному році.

Член Президії Будівельної 
палати України А.М.Кармінсь-
кий, який взяв участь у роботі 
засідання парламентського 
Комітету, висловив пропозиції 
будівельної спільноти щодо 
проекту Державного бюджету 
на 2019 рік.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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