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П.С.ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧАХ МІНІСТРА 
ОСВІТИ І НАУКИ У КНУБА

Президент Будівельної 
палати, Герой України П.С.
Шилюк взяв участь у захо-
дах за програмою візиту 
Міністра  освіти і науки Л.М. 
Гриневич до Київського  
національного університе-
ту будівництва та архітек-
тури – флагмана освітньої 
галузі.

Л.М. Гриневич поклала 
квіти до пам’ятника Герою 
Небесної сотні – студенту 
КНУБА Олександру Плехано-
ву, ознайомилася з  студент-
ськими проектами конкурсу 
«Сучасна українська школа».

Міністр освіти і науки 
виступила на засіданні Вче-
ної ради університету. Вона 
поінформувала присутніх про 
перспективи розвитку галузі 
освіти та, зокрема, вищої шко-
ли, про особливості фінан-
сової діяльності освітніх за-
кладів з огляду на параметри 
Держбюджету 2019 року. Л.М.
Гриневич відзначила пози-
тивні тенденції у підготовці 
інженерних кадрів для бу-
дівельного комплексу країни.

У свою чергу Президент Бу-
дівельної палати України П.С.
Шилюк виступив на засіданні 
Вченої ради з доповіддю «Про 
підготовку кадрів для архі-
тектурно-будівельної галузі».

Керівник об’єднання бу-
дівельників України наголо-
сив на важливості посилення 
практичної складової у на-
вчальному процесі  майбут-
ніх інженерів-будівельників. 
Він висловився на підтримку 
планів Міністерства рефор-
мувати професійну освіту з 
тим, щоб  запроваджувати так 
звану  дуальну форму навчан-
ня. «Ми готові надавати для 
цього свою виробничу базу, 
готові як роботодавці брати 
участь у відборі учнів і укла-
дати з ними відповідні угоди 
про майбутнє працевлашту-
вання», сказав П.С.Шилюк.

Водночас, за його слова-
ми, роботодавці вправі ро-
зраховувати тут на взаємні 
партнерські зобов’язання 
у форматі: заклад освіти – 
підприємство -  здобувач 
освіти, розраховувати, зо-

крема,  на те, що підготовле-
ний фахівець відпрацює на 
підприємстві певний термін.

Керівник Будівель-
ної палати України під-
креслив необхідність 
підвищувати рівень за-
цікавленості до роботи на віт-
чизняних підприємствах. П.С.
Шилюк розповів про досвід 
матеріального та соціально-
го забезпечення працівників 
корпорації «ДБК-Житлобуд», 
зокрема, молодих спеціалістів.

Відбулася предметна роз-
мова Л.М.Гриневич та П.С.
Шилюка, в ході якої сторони 
обмінялися  думками  щодо 
виконання положень Мемо-
рандуму про співробітництво 
між Міносвіти та Будівель-
ною палатою, підписаного 
2017 року. Зокрема, йшлося 
про участь підприємств – 
членів Будівельної палати в 
оновленні матеріальної бази  
закладів профосвіти, в  ор-
ганізації професійних кон-
курсів молодих робітників. 
Сторони обговорили особли-
вості процесу реформуван-
ня системи професійно-тех-
нічної освіти, висловилися 
за врахування відповідних 
пропозицій  працедавців 
-  практиків будівництва.

П.С.Шилюк також поін-
формував Міністра про 
діяльність Будівельної па-
лати у напрямку зближення 
вітчизняної системи підго-
товки кадрів з європейською, 
про включення українських  
професійних об’єднань до  
загальноєвропейського кон-
тексту з  метою підвищення 
кваліфікації вітчизняного 
корпусу інженерів, надання їм 
європейських сертифікатів.

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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ПРИВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
П.С. ШИЛЮКА ПРЕЗИДЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ,  
ГЕРОЮ УКРАЇНИ, ДВІЧІ ГЕРОЮ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ, АКАДЕМІКУ 

Б. Є. ПАТОНУ З НАГОДИ ЙОГО ЮВІЛЕЮ
        

Вельмишановний  Борисе  Євгеновичу!

Прошу прийняти від імені будівельної спільноти України і від мене особисто сердечні 
поздоровлення з Вашим 100-літнім ювілеєм!

Уже давно Ваша наукова і громадська діяльність стала вагомим чинником  суспільного 
життя країни. Минають роки і події, змінюються політичні вітри, а Ваша  постать 
великого вченого і громадянина вивищується над усім плином буття.

Ви стали засновником цілої наукової школи, досягнення якої отримали визнання у 
багатьох країнах світу.  Патонівський метод електрозварювання знайшов застосування 
не лише на землі, але й під водою та у  космосі.  

Новітні розробки  Інституту електрозварювання уже в наш час застосовуються 
в різних сферах промисловості, зокрема, у будівельній галузі вони дають можливість  
розвивати індустріальний метод домобудування, вдосконалювати технології зварю-
вальних робіт при спорудженні житла. 

Гордимося, що є сучасниками легендарного вченого і організатора науки, великого 
українця, патріота, зусиллями якого підтримується високий статус вітчизняної науки у 
світі. Саме завдяки Вашому особистому авторитету вдалося зберегти потенціал  Націо-
нальної академії наук України, добитися фінансування  діяльності науково-дослідницьких 
установ. 

Вельмишановний ювіляре, щиро бажаю Вам міцного здоров’я і благополуччя,  незгасного 
інтересу до життя.  Нехай не полишають Вас  нові творчі пошуки і здобутки.  

Миру і злагоди Вашому дому.   

З глибокою пошаною,
Президент                                                                                                                 П.С. Шилюк
Будівельної палати  України                                                                           Герой України 

27 листопада 2018 року
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П.С.ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ В УРОЧИСТОСТЯХ З НАГОДИ 10-РІЧЧЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВИРОБНИКІВ БУДМАТЕРІАЛІВ 

ТА ЮВІЛЕЮ І.М.САЛІЯ

Президент Будівель-
ної палати України, Герой 
України П.С.Шилюк взяв 
участь в урочистостях з 
нагоди 10-річчя створен-
ня  Всеукраїнської спілки 
виробників будматеріалів 
та 75-річчя її президента, 
віце-президента Будівель-
ної палати І.М.Салія.

У своєму привітально-
му слові П.С.Шилюк відзна-
чив вклад  Всеукраїнської 
спілки виробників будма-
теріалів -  дійсного члена 
Будівельної палати у розви-

ток вітчизняного будівель-
ного комплексу, запровад-
ження у виробництво нових 
технологій і матеріалів та 
висловив сподівання у про-
довженні плідної співпраці.

Він також наголосив на 
високому професіоналізмі 
І.М.Салія, його ор ганіза-
торському таланті, напо-
легливості і завзятті, вмінні 
визначити пріоритети у ви-
конанні масштабних управ-
лінських завдань.

П.С.Шилюк підкреслив  
заслуги ювіляра у справі 

розвитку та будівництва 
столиці держави – Києва. 

Теплі слова привітання 
на ювілейних заходах ви-
голосили  також Київський 
міський голова В.В.Клич-
ко, керівники громадсь-
ких організацій, провідних 
підприємств будівельної 
галузі, зокрема, корпорації 
«ДБК-Житлобуд».

І.М.Салій презентував 
свою книгу – двотомник 
«Від утопії до утопії: 100 
років експериментів. Досить 
ілюзій». 
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П.С.ШИЛЮК ПРОВІВ НАРАДУ У СЕКРЕТАРІАТІ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Президент Будівельної 
палати, Герой України  П.С.
Шилюк провів робочу нара-
ду з керівництвом та Секре-
таріатом Палати.

В ході предметної розмови 
були обговорені актуальні пи-
тання діяльності організації, 
зокрема, йшлося про чергове 
засідання Президії Будівель-
ної палати України. Визначе-
но його дату – 21 грудня 2018 

року, узгоджено про-
ект порядку денного. 
На Президії плануєть-
ся підбити підсумки 
діяльності будівельно-
го комплексу країни у 
2018 році та завдання 
щодо стабілізації ро-
боти підприємств га-
лузі. Президія також 
має прийняти рішення 
щодо проведення чер-
гових Загальних зборів 
Будівельної палати і 
питань, які належить 
винести на їх розгляд.

Були обговорені питання 
виконання положень Мемо-
рандуму про співробітництво 
між Будівельною палатою та 
Міністерством освіти і науки 
України. Прийнято рішення 
про участь керівництва Па-
лати у засіданні Вченої ради 
Київського національного 
університету будівництва і 
архітектури, яке відбудеть-

ся за участі Міністра освіти та 
науки України Л.М.Гриневич.

У зв’язку з відзначенням 
ювілеїв провідних науко-
во-дослідних установ галузі 
– НДІБМВ та НДІБК узгодже-
но формат участі керівництва 
Будівельної палати у ювілей-
них заходах та нагородженні 
ряду працівників інститутів 
почесними відзнаками БПУ.   

П.С.Шилюк проаналізував 
виконання поточних планів 
Будівельної палати, при цьо-
му було підкреслено необ-
хідність активізації ділових 
зв’язків з партнерськими ор-
ганізаціями. Він також за-
слухав інформацію про захо-
ди, здійснені  Секретаріатом 
протягом останнього місяця.

У нараді взяли участь 
перший віце-президент Бу-
дівельної палати С.Т.Сташев-
ський і віце-президент – вико-
навчий директор А.А.Дронь.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

КЕРІВНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ СНІОУ 

Перший віце-президент 
Будівельної палати України 
С.Т.Сташевський та віце-пре-
зидент - виконавчий дирек-
тор А.А.Дронь взяли участь у 
розширеному засіданні Спіл-
ки наукових та інженерних 

об’єднань Украї-
ни – партнера Бу-
дівельної палати.

У роботі президії 
також взяв участь 
президент Академії 
будівництва Украї-
ни І.І.Назаренко.

На порядок ден-
ний були винесені 
питання підви-
щення якості ін-
женерної освіти 
в Україні, ор-

ганізації підготовки інже-
нерів-будівельників за єв-
ропейськими стандартами.

У виступах наголошувало-
ся на необхідності консоліда-
ції зусиль щодо підвищення 

к о н к у р е н т о с п р о м о ж н о с т і 
українських інженерів на 
світовому ринку праці, розвит-
ку правової бази професійної 
освіти, використовуючи для 
цього платформу відповід-
них європейських струк-
тур, до яких входить СНІОУ 
на правах дійсного члена.

Керівники Будівель-
ної палати та СНІОУ обго-
ворили хід виконання по-
ложень меморандуму про 
співпрацю між двома пар-
тнерськими організаціями, 
намітили плани подальшої 
взаємодії в рамках реалізації 
досягнутих домовленостей.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Відбулося  засідання  Комі-
тету Будівельної палати з пи-
тань професійної підготовки 
кадрів для галузі, на якому 
обговорювалися шляхи ре-
формування професійної 
освіти, підвищення якості на-
вчального процесу відповід-
но до вимог сучасного вироб-
ництва, а також заходи, які 
покликані сприяти зменшен-
ню відтоку робітничих кадрів 
з України.

У вступному слові перший 
віце-президент Будівельної 
палати С.Т.Сташевський наго-
лосив на тому, що нині в га-
лузі зростає потреба у високо-
кваліфікованих спеціалістах, 
здатних працювати з новітніми 
технологіями і матеріалами. 

 Але сьогодні треба говори-
ти не лише про вдосконалення 

самого навчального процесу, 
а й про заходи щодо зменшен-
ня трудової міграції з України, 
створення умов для заохочення 
працівників до роботи на віт-
чизняних підприємствах.   

С.Т.Сташевський розповів 
про заходи, які вживаються 
на державному рівні, зокрема 
Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
щодо підвищення рівня оплати 
праці на будівельних підприєм-
ствах, спрощення умов ведення 
бізнесу у будівництві.  

«Ми вважаємо дуже важ-
ливим реалізацію положень 
Меморандуму про співпрацю, 
підписаного минулого року  за 
ініціативою нашого Президен-
та Петра Степановича Шилюка 
між Будівельною палатою та 
Міністерством освіти і науки 

України, - сказав далі він. - Нам 
належить спільно виробити 
систему заходів, які б виве-
ли відносини між працедав-
цем,  навчальним закладом  і 
студентом (учнем) на цілком 
конкретні договірні засади, 
де кожна сторона бере на себе 
певні зобов’язання і гарантує 
їх виконання.  Тут не йдеться 
про якесь закріпачення моло-
дих спеціалістів, навпаки ми 
маємо запропонувати їм прива-
бливіші умови праці, соціально-
го пакету, ніж той же закордон. 
Це може бути, зокрема,  і зро-
зуміла перспектива отримання 
власного житла, і можливості  
кар’єрного зростання, навчан-
ня».

Віце-президент Будівельної 
палати, голова Комітету, ректор 
КНУБА П.М.Куліков розповів 

У БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ КАДРІВ, РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ,  

ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
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про впровадження сучасних 
методик у навчальному про-
цесі, зокрема про особливості 
дуальної системи освіти. Він 
висловив пропозиції щодо вдо-
сконалення взаємодії навчаль-
них закладів та підприємств 
реального сектору економіки 
у справі підготовки кваліфіко-
ваних фахівців, зазначаючи, зо-
крема, що здобувач освіти має 
проходити до 70% практичної 
підготовки безпосередньо в 
умовах реального виробни-
цтва.  

На засіданні Комітету висту-
пив завідувач сектором Інсти-
туту демографії та соціаль-
них досліджень НАН України 
О.В.Позняк, який  розповів про 
деякі аспекти трудової міграції 
кваліфікованої робочої сили за 
кордон, ризики та загрози для 
соціально-економічного ро-
звитку України. За даними до-
сліджень, нині обсяги трудової 
міграції складають приблизно 
2,7 млн. чоловік, причому най-
більше українських  мігрантів 
працюють у Польщі – до 40%.  
Переважно вони зайняті у 
сфері будівництва – 39%, до-

машнього господарства,16%, 
сільського господарства – 14%, 
промисловості -  11%, торгівлі 
– 9%. Нині, за словами експер-
та, спостерігається тенденція    
до збільшення числа молодих 
мігрантів до 30 років,  їх кіль-
кість сяґає до 40%. 

Змістовними були висту-
пи  державного експерта ди-
ректорату професійної освіти 
С.П.Коваленка і завідуючої від-
ділом департаменту професій-
ної освіти Міністерства освіти 
та науки В.М.Джус, які доклад-
но розповіли про концепту-
альні засади реформування 
профосвіти, положення про-
екту закону «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту». 
Наголошувалося на тому, що 
реформування системи про-
фесійного навчання, зокрема, 
впровадження дуальної форми 
здобуття освіти,  має на меті 
активніше залучення робото-
давців до процесу навчання ще 
навіть на етапі відбору учнів. 
Також йшлося про запровад-
ження договірних відносин 
між роботодавцем, навчаль-
ним закладом та учнем.  

У своїх виступах президент 
Академії будівництва України 
І.І.Назаренко, керівники провід-
них будівельних об’єднань -  М.О.
Суботенко, Ю.К.Пелих, експерт 
профспілки працівників будів-
ництва і промисловості будма-
теріалів України О.С.Борисов, 
керівники закладів професій-
ного навчання – В.А.Булгаков, 
В.М.Коваленко підкреслювали 
необхідність осучаснення   си-
стеми навчання кваліфікова-
них спеціалістів робітничих 
професій з акцентуванням на  
практичну підготовку. Також 
йшлося про підвищення рівня 
оплати праці, розширення со-
ціального пакету, інші заходи, 
які могли б зменшити відтік  
робітничих кадрів з України.  

Учасники  засідання створи-
ли робочу групи з опрацювання 
пропозицій, які були вислов-
лені в ході роботи Комітету, для 
врахування у подальшій діяль-
ності Будівельної палати. 

Вироблені рекомендації  з 
розглянутих питань будуть 
надіслані до відповідних дер-
жавних органів для реагування.
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Джерело: Прес-служба Будівельної палати України
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Віце-президент – ви-
конавчий директор Бу-
дівельної палати України 
А.А.Дронь зустрівся з Над-
звичайним і Повноважним 
послом Республіки Біло-
русь в Україні І.С.Соколом.

В ході дружньої розмови 
сторони обговорили питання 
розширення співробітництва 
у будівельній галузі, виходячи 
з домовленостей президентів 
України і Білорусі – П.О.Поро-
шенка і О.Г.Лукашенка, досяг-
нутих під час роботи  Форуму 
регіонів двох країн та засідання 
Українсько-Білоруської ради 

ділового співробітництва на-
прикінці жовтня 2018 р

Зокрема, йшлося  про об-

мін досвідом  щодо вико-
ристання нових технологій 
і матеріалів, спорудження 
енергоефективних будівель, 
а також реконструкції квар-
талів застарілого житлового 
фонду.  Відзначено доціль-
ність активізації зв’язків з ор-
ганізації спільної виставкової 
діяльності, участі представ-
ників будівельної спільноти у 
тематичних форумах і конфе-
ренціях.

У зустрічі взяли участь 
керівники організацій біло-
руської діаспори в Україні.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 

ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 
ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ УСПП С.Т. СТАШЕВСЬКИЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ В РОЗШИРЕНОМУ 

ЗАСІДАННІ АНТИКРИЗОВОЇ РАДИ

ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ І БІЛОРУСІ 
ОБГОВОРЮВАЛИСЯ В ХОДІ ЗУСТРІЧІ У ПОСОЛЬСТВІ РБ

9 листопада 2018 року 
відбулося спільне розшире-
не засідання Антикризової 
ради громадських організацій 
України та Правління УСПП, в 
якому взяв участь Перший ві-
це-президент Будівельної па-
лати України, член Правління 
УСПП С.Т. Сташевський.

 У ході засідання були сфор-
мульовані вимоги та пропозиції 
у відстоюванні пріоритетів ро-
звитку вітчизняної економіки, 
а також актуалізовано зміст 
«Платформи економічного па-
тріотизму», ухваленої Анти-

кризовою радою гро-
мадських організацій 
минулого року.

Як зазначалося, не-
обхідність ґрунтовно-
го розгляду нагальних 
проблем промисловців 
та підприємців пов’я-
зана з низькою резуль-
тативністю дій влади 
щодо реалізації сучасної 

промислової політики, подолан-
ня тенденцій деіндустріалізації, 
падіння якості трудового по-
тенціалу, зняття регуляторних 
бар,єрів, захищеності бізнесу від 
пресингування з боку правоохо-
ронних органів, кардинального 
покращення ділового клімату 
тощо. Означені чинники можуть 
значно поглибитися наслідок на-
ступних виборних кампаній 2019 
року, що, на думку учасників за-
сідання, не повинні перетвори-
тися на нові випробування еко-
номічної стабільності в країні.

Підсумки дискусій у ході 

спільного засідання Антикризо-
вої ради громадських організацій 
та Правління УСПП з найбільш 
актуальних проблем реального 
сектору національної економіки 
будуть покладені в основу об’єд-
наного порядку денного у сфері 
економічних перетворень та ро-
звитку Всеукраїнського форуму 
бізнесу.

В ході дискусій також деталь-
но аналізувались проблеми бу-
дівельної галузі.

В засіданні брали участь чле-
ни Антикризової ради громадсь-
ких організацій України, члени 
Правління та керівники Регіо-
нальних відділень УСПП, керів-
ники громадських організацій, 
бізнесу, наукових інституцій, екс-
перти і представники ЗМІ.

Будівельну палату України 
на заході представляв також  Ві-
це-президент - виконавчий ди-
ректор А.А. Дронь.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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РІШЕННЯ УРЯДУ: УМОВИ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО» 
СУТТЄВО ВДОСКОНАЛЕНО

10 жовтня на засіданні Уря-
ду під головуванням Прем’єр-
міністра України Володимира 
Гройсмана ухвалено постанову 
«Деякі питання забезпечення 
громадян доступним житлом».

Проект постанови розробле-
но Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України спільно з Держмолодь-
житлом і спрямовано на спро-
щення для громадян умов участі 
у програмі надання державної 
підтримки для будівництва 
(придбання) доступного житла.

Документ вносить зміни та 
об’єднує в один цілісний доку-
мент дві постанови Кабінету 
Міністрів України:

- №140 від 11 лютого 2009 р. 
(зі змінами від 22.09.2017 р.) «Про 
затвердження Порядку забезпе-
чення громадян доступним жит-
лом»,

- №193 від 29 лютого 2012 р. 
«Про затвердження Порядку ви-
користання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для 
надання державної підтримки 
для будівництва (придбання) до-
ступного житла».

З доповіддю щодо внесе-
ного на розгляд Уряду проек-
ту постанови виступив Віце-
прем’єр-міністр України – Міністр 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства Геннадій Зубко. Він 
зазначив, що робота за програ-
мою «Доступне житло» потребує 
постійного вдосконалення, про-
зорості й відкритості. 30 відсот-
ків вартості житла за програмою 
громадянам і надалі компенсу-
ватиме державний бюджет чи 
місцеві бюджети, а учасники АТО 
і внутрішньо переміщені особи, 
як і минулого року, отримувати-

муть 50 відсотків компенсації від 
держави або місцевих бюджетів. 
Віце-прем’єр-міністр зупинився 
на найбільш важливих нововве-
деннях у порядку реалізації про-
грами «Доступне житло».

«Ухвалення постанови підви-
щить рівень прозорості, від-
критості і найголовніше – ефек-
тивності програми і коштів, які 
залучаються як з державного, так 
і з місцевих бюджетів», - акценту-
вав Геннадій Зубко.

Народний депутат України 
Наталія Веселова наголосила: 
щоб прийняти ці зміни, було 
пройдено довгий шлях. Ухва-
лення документу дасть змогу 
розблокувати використання 100 
млн грн, закладених на програму 
в Держбюджеті України у цьому 
році. «2017 року 91 сім‘я учас-
ників АТО і ВПО скористалися 
державною підтримкою на прид-
бання квартир у новобудовах, – 
нагадала народний депутат. – А 
до кінця 2018 року, після віднов-
лення дії програми, уже близько 
300 сімей зможуть стати власни-
ками нових квартир».

Виконавчий директор Асоціа-
ції міст України Олександр Слобо-
жан підтримав ухвалення поста-
нови. Він наголосив, що завдяки 
співпраці Асоціації міст України 
з Держмолодьжитлом прийня-
то 48 нових місцевих житлових 
програм, які профінансовані з 
місцевих бюджетів на суму 233 
млн грн. Ухвалення постанови 
стане сигналом до подальшого 
розвитку регіональних програм 
забезпечення громадян доступ-
ним житлом.

Володимир Гройсман під-
тримав цю пропозицію. Прем’єр-
міністр закликав органи місцевої 
влади активно – і насамперед пу-
блічно – використовувати фінан-

сові можливості місцевих бюд-
жетів для ухвалення і реалізації 
програм доступного житла.

Коментуючи прес-службі 
Держмолодьжитла ухвалення 
постанови «Деякі питання за-
безпечення громадян доступ-
ним житлом», голова правлін-
ня Держмолодьжитла Сергій 
Комнатний зазначив:

- Це рішення, на яке зачека-
лося суспільство. Адже потреба 
українців у власному житлі ве-
личезна, і небагато людей мають 
змогу вирішити це питання само-
тужки, без підтримки держави.

Розроблені фахівцями Мінре-
гіону і Держмолодьжитла та ухва-
лені Урядом зміни спрямовані на 
реалізацію стратегічних напрям-
ків модернізації Фонду – забезпе-
чення публічності, прозорості та 
ефективності роботи установи.

Ми зробили ще один рішучий 
крок до повного унеможливлен-
ня впливу чиновника на реаліза-
цію програми «Доступне житло», 
усунення найменших можли-
востей для корупції, підвищен-
ня ефективності використання 
бюджетних коштів.

Та головне – рішення Уряду 
відповідає запитам людей, з яки-
ми ми спілкуємося особисто, в 
соціальних мережах, на «гарячій 
телефонній лінії» Держмолодь-
житла.

Після завершення бюрокра-
тичних процедур очікуємо на від-
новлення фінансування «Доступ-
ного житла» найближчим часом. 
Рестарт програми матиме знач-
ний соціальний та економічний 
ефект. Залучивши з держбюдже-
ту 100 млн грн, ми залучаємо в 
будівельну галузь не менш ніж 
150 млн грн коштів громадян та 
кошти співфінансування з місце-
вих бюджетів.

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ
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УКРАЇНА МАЄ ІНТЕГРУВАТИСЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
МІСТОБУДІВНОЇ СТРАТЕГІЇ

Україна має повноцінно 
інтегруватись до європейсь-
кої містобудівної стратегії, 
шляхом впровадження єв-
ропейських підходів і норм 
у будівництві та містобуду-
ванні. 

Про це під час форуму «Кре-
ативна Україна» наголосив Ві-
це-прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко.

«Впровадження цих прин-
ципів має базуватись на двох 
ключових цілях. Це забезпе-
чення розвитку людського 
потенціалу та забезпечення 
безпеки і комфорту життєвого 
простору людини. Фактично 
наші цілі абсолютно співпада-
ють з європейською концеп-
цією BAUKULTUR, основною 
ідеологією якої є — в центрі 
містобудування і архітектури 
є людина, її потреби та інтере-
си! Ще один важливий аспект, 
економічна ефективність. 
Саме синергія культурно-кре-

ативних індустрій та будів-
ництва здатні забезпечити 
мультиплікацію до 9% у ВВП 
країни», — наголосив Ген-
надій Зубко.

За його словами, для впро-
вадження культури будівни-
цтва та розбудови комфорт-
ного простору у всіх громадах 
України, держава створила як 
фінансові інструменти, так 
і нормативно-правові. «Роз-
робили та впровадили нові 
ДБН, головна мета яких – це 
комфорт і безпека громадян. 
Містобудівний кодекс, мета 
якого забезпечити громади 
єдиною та актуальною місто-
будівною документацією, 
зробити сферу просторово-
го планування відкритою і 
прозорою, дати доступ для 
інвесторів. А також ключові 
фінансові інструменти: міс-
цеві бюджети в умовах децен-
тралізації і державна підтрим-
ка (ДФРР, субвенція на ОТГ, 
секторальна підтримка ЄС)», 
— розповів Зубко.

Віце-прем’єр-міністр під-
креслив, що повноцінний 
розвиток культури будівни-
цтва має забезпечити також 
громадська активність та ко-
мунікація. Саме за активної 
участі громади мають прий-
матись рішення щодо розбу-
дови території. І реформа де-
централізації забезпечила всі 
умови для цього.

«Повноцінно оцінити ре-
зультати реформи у будівни-
цтві, можна буде не за рік і не 
за два. А лише тоді, коли прин-
ципи сучасного урбанізму та 
BAUKULTUR, будуть впровад-
жені у реальних об’єктах чи ці-
лих публічних просторах, роз-
будованих у громадах.  Але це 
вірний шлях. Свідомі зусилля 
по створенню  якісного архі-
тектурного простору, який 
дає людині комфорт, безпеку 
і добробут, повинні мати пріо-
ритет над короткостроковою 
економічною вигодою», — 
зазначив Зубко.

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

Наступним, по-державниць-
кому мудрим, кроком назустріч 
очікуванням людей має стати 
належне фінансування житло-
вих програм з бюджету держави 
– відповідно до бюджетного за-
питу Держмолодьжитла, який на 
програму «Доступне житло» ста-
новить 1 млрд грн на рік.

Ухвалений проект постано-
ви КМУ «Деякі питання забезпе-
чення громадян доступним жит-
лом», зокрема, передбачає:

 - можливість самостійного 
обрання учасниками програми 
об’єкта фінансування, у т.ч. гото-
вого житла від забудовника – з 
цього процесу прибрано міжві-
домчу комісію;

- учасник програми самостій-

но обиратиме банк, у якому він 
буде відкривати рахунок, з якого 
здійснюватиметься платіж за об-
ране житло;

- обмеження вартості, за якою 
може бути придбане житло учас-
никами програми, граничною 
вартістю;

- створення комісії Мінрегіону 
для схвалення переліку осіб на 
отримання державної підтрим-
ки;

- зниження верхньої межі рів-
ня доходу учасників програми – 
дохід сім’ї не має перевищувати 
трикратного розміру середньомі-
сячної зарплати в регіоні на одну 
особу;

- обмеження площі житла, яке 
може бути придбано в рамках 

програми, відповідно до чисель-
ності сім’ї;

- удосконалення принципу 
розподілу коштів між регіонами 
– розподіл буде здійснюватися 
пропорційно до кількості насе-
лення в регіоні;

- учасник програми має під-
тверджувати проживання у 
придбаному житлі протягом 
трьох років – забороняється про-
даж придбаного за програмою 
житла протягом цього часу;

 - Держмолодьжитло забезпе-
чує відкрите інформування про 
учасників програми – як про тих, 
хто виявив бажання взяти в ній 
участь, так і про тих, хто придбав 
житло за програмою.

Джерело: Урядовий портал
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 21 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ

На засіданні Комітету 
21 листопада 2018 року 
розглянуто законопроек-
ти реєстр. №6424-д, 9223, 
7136, 9061. 

Водночас запланований 
до розгляду законопроект 
реєстр. №9170 в порядок 
денний засідання не включе-
но, оскільки члени Комітету 
погодили необхідність його 
розгляду на окремому за-
сіданні Комітету.

За результатами розгля-
ду законопроектів прийнято 
такі рішення:

1. Рекомендувати Верхов-
ній Раді України за резуль-
татами розгляду у першому 
читанні прийняти проект 
Закону про внесення змін до 
Житлового кодексу Україн-
ської РСР та інших законо-
давчих актів України щодо 
забезпечення прав власників 
(користувачів) приміщень 
жилого будинку (реєстр. 
№6424-д від 20.11.2018 року, 
доопрацьований, внесений 
народними депутатами Ан-
дрієвським Д.Й., Бабак А.В. та 
іншими народними депута-

тами України) за основу та в 
цілому як Закон. 

Законопроектом пропо-
нується визначити на зако-
нодавчому рівні обмеження 
щодо використання квартир 
в багатоквартирних житло-
вих будинках не за призна-
ченням, в тому числі як офісів, 
готелів та інших закладів 
тимчасового проживання та 
посилення відповідальності 
за порушення законодавства 
у зазначеній сфері.

2. Рекомендувати Коміте-
ту з питань паливно-енерге-
тичного комплексу, ядерної 
політики та ядерної безпе-
ки пропонувати Верховній 
Раді України за результатами 
розгляду у першому читан-
ні прийняти проект Закону 
про внесення змін до Зако-
ну України «Про ринок елек-
тричної енергії» (щодо на-
дання універсальної послуги) 
(реєстр. №9223 від 19.10.2018 
року, внесений народними 
депутатами Домбровським 
О.Г., Підлісецьким Л.Т. та ін-
шими народними депутатами 
України) за основу з ураху-

ванням пропозицій Коміте-
ту. Проектом пропонується 
передбачити: перенесення 
кінцевої дати відокремлення 
діяльності з розподілу елек-
тричної енергії від діяльності 
з її постачання, а також по-
чатку постачання електрич-
ної енергії на умовах універ-
сальної послуги з 11 грудня 
2018 року на 1 січня 2019 
року; надання повноважень 
Кабінету Міністрів України 
призначити на перехідний 
період (строком на два роки) 
постачальника «останньої 
надії» без необхідності про-
ведення конкурсу, передбаче-
ного статтею 64 Закону Украї-
ни «Про ринок електричної 
енергії»; розширення кола 
споживачів, які можуть ско-
ристатися послугою поста-
чання електричної енергії 
на умовах універсальної по-
слуги, визначивши малими 
непобутовими споживачами 
непобутових споживачів з до-
говірною потужністю до 50 
кВт, а на перехідний період 
- з 1 січня 2019 року по 31 
грудня 2020 року передба-
чити можливість постачання 
електричної енергії на умо-
вах універсальної послуги 
додатково бюджетним уста-
новам незалежно від договір-
ної потужності та спожива-
чам, електроустановки яких 
приєднані до електричних 
мереж з договірною потуж-
ністю до 150 кВт; уточнення 
визначення терміну «побу-
товий споживач», додавши 
до цієї категорії побутових 
споживачів, які розрахову-
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ються з постачальниками 
електричної енергії за за-
гальним розрахунковим за-
собом обліку; встановлення 
спрощеного механізму укла-
дення договорів постачання 
універсальної послуги на пе-
рехідний період шляхом вчи-
нення споживачем будь-я-
ких дій, які засвідчують його 
бажання укласти договір, 
зокрема, надання підписа-
ної заяви-приєднання, спла-
та рахунка постачальника 
універсальної послуги та/
або факт споживання елек-
тричної енергії; закріплення 
типової форми для договорів 
надання послуг з розподілу; 
закріплення на рівні Закону 
положення про те, що дого-
вори про надання послуг з 
розподілу електричної енер-
гії, про постачання універ-
сальних послуг та постачання 
електричної енергії поста-
чальником «останньої надії» 
є публічними.

3. Рекомендувати Вер-

ховній Раді України за ре-
зультатами розгляду у пер-
шому читанні прийняти за 
основу проект Закону про 
внесення змін до Закону 
України «Про відповідаль-
ність за правопорушення у 
сфері містобудівної діяль-
ності» щодо штрафних санк-
цій за триваюче правопору-
шення (реєстр. №7136 від 
22.09.2017 року, внесений 
народним депутатом Гон-
чаренком О.О.). Законопро-
ектом пропонується внести 
до Закону України «Про від-
повідальність за правопору-
шення у сфері містобудівної 
діяльності» зміни, якими 
встановлюються: штрафні 
санкції за триваючі право-
порушення у сфері місто-
будівної діяльності засто-
совуються один раз за одне 
правопорушення, визначене 
у приписі органу державного 
архітектурно-будівельного 
контролю; критерії триваю-
чих правопорушень; підстави 

для повторного застосуван-
ня штрафних санкцій за такі 
правопорушення.

4. Утворити під головуван-
ням секретаря Комітету Ста-
шука В.Ф. робочу групу з опра-
цювання положень проекту 
Закону про внесення змін 
до деяких законів України 
щодо метрології та метро-
логічної діяльності (реєстр. 
№9061 від 06.09.2018 
року, внесений Кабінетом 
Міністрів України) та підго-
товки узгоджених пропози-
цій щодо подальшої роботи 
над ним. Даний проект сто-
сується питань проведення 
періодичної повірки засобів 
вимірювальної техніки, 
що використовуються для 
цілей комерційного, у тому 
числі розподільного, обліку 
комунальних послуг, тобто 
будинкових та квартирних 
лічильників.

Джерело: Комітет Верховної 
Ради України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства
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