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ЗМІСТ

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ
стор. 10

1 ГРУДНЯ ПОЧАВ ДІЯТИ НОВИЙ ДБН ЩОДО ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ, 
ЯКИЙ ДОЗВОЛИТЬ ЩОРІЧНО ЗАОЩАДЖУВАТИ ДО 15% ТЕПЛА

стор. 11
МЕТА НОВИХ ДБН – ПОВЕРНУТИ ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДЯМ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

Будівельна палата України: 02140, м. Київ, вул. Є.Чавдар, 3 
тел.:+38 (044)360-40-91,   +38 (044)577-39-47, факс +38 (044)577-39-57,

E-mail:budpalata@ukr.net, Сайт: http://www.budpalata.com.ua

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
стор. 3

ПРИВІТАННЯ ВІД ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, ГЕРОЯ УКРАЇНИ 
П.С.ШИЛЮКА З НОВИМ 2019 РОКОМ

стор. 4
ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ П.С.ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ 

У ВІДЗНАЧЕННІ 75-РІЧЧЯ НДІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
стор. 7

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ П.С. ШИЛЮК ПІДБИВ ПОПЕРЕДНІ 
ПІДСУМКИ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ

стор. 8
КЕРІВНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ З 

ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧАЕС
стор. 8

ПРЕДСТАВНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ 
УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ

стор. 9
ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ КАДРОВОЇ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОБГОВОРЕНІ 

У БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ

У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
стор. 12

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 18 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
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СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

ПРИВІТАННЯ ВІД ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 
ГЕРОЯ УКРАЇНИ П.С.ШИЛЮКА

Шановні друзі!

Прийміть мої сердечні вітання з Новим  роком і Різдвом Христовим! 
Будівельний комплекс України зустрічає 2019 рік зростанням обсягів виконаних робіт,   яке досягнуте напруженою 

працею працівників галузі. 
Наші кращі виробничі колективи активно застосовують сучасні технології  і матеріали, щоб нове житло,  соціально-

культурні об’єкти та в цілому  архітектурне обличчя  країни ставало більш привабливим, відповідало європейському 
вектору розвитку держави.

Високо ціную вклад кожного працівника галузі у нашу спільну справу, розглядаю кадровий потенціал як надійну 
основу майбутніх досягнень.  

Будівельна палата України у співпраці з партнерами постійно працює над законодавчим забезпеченням 
діяльності галузі, координацією дій між будівельними організаціями та органами державної влади і  місцевого 
самоврядування. Ми і надалі будемо відстоювати інтереси будівельників,  наполягати на відновленні повноцінного  
бюджетного  фінансування житлових програм для соціально вразливих категорій населення,  розвитку  програм 
реновації  кварталів старої  забудови, модернізації виробничої бази домобудування.

Шановні друзі, колеги! У переддень Новорічних і Різдвяних святкувань  щиро бажаю всім вам міцного здоров’я,  
достатку і родинного затишку, здійснення добрих планів 
і намірів.

Хай рік прийдешній буде щедрим для Української 
держави на величні трудові здобутки,  хай принесе усім 
нам мир і злагоду.

Президент Будівельної палати України  

П.С. Шилюк
          Герой  України 

2019
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ П.С.ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У ВІДЗНАЧЕННІ 75-РІЧЧЯ  НДІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Президент Будівельної 
палати, Герой України П.С.
Шилюк взяв участь в урочи-
стих заходах з нагоди  75-річ-
ного ювілею  ДП «Державний 
науково-дослідний інститут 
будівельних конструкцій» 
–  багатопрофільної наукової 
установи, що має стратегіч-
не значення для економіки та 
безпеки держави. Інститут є 
базовою організацією Мінре-
гіону України з науково-тех-
нічної діяльності у будівництві 
та внесений до Державного 
реєстру наукових установ.

ДП НДІБК бере свій поча-
ток від «Українського науко-
во-дослідного інституту спо-

руд», який був заснований 
10 грудня 1943 року, одразу 
після визволення столиці 
України від фашистських за-
гарбників. Колектив Інститут 
зробив вагомий вклад у спра-
ву післявоєнного відродження 
зруйнованих міст країни, бу-
дівництва нових інженерних 
та інфраструктурних об’єктів.  

У наш час фахівці Інсти-
туту багато працюють над 
оновленням нормативної бази 
галузі, запровадженням єв-
ропейських стандартів щодо 
екологічності, енергоефектив-
ності та естетичності будівель.    

Нові ДБН, розроблені фахів-
цями Інституту,  враховують 

кращі європейські практики 
будівництва. Їхнє застосування 
українськими будівельниками 
дозволяє поліпшувати якісні 
характеристики  нових та ре-
конструйованих споруд, підви-
щити терміни їх експлуатації.

На урочистих зборах ко-
лектив Інституту привітали 
віце-прем’єр-міністр – міністр 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ Г.Г.Зубко, 
перший заступник профіль-
ного комітету Верховної Ради 
України Д.Й.Андрієвський.  

У своєму виступі на урочи-
стостях президент Будівельної 
палати України П.С.Шилюк сер-
дечно поздоровив колектив 
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Інституту з ювілеєм та відзна-
чив заслуги НДІБК у розвитку 
будівельної справи, її науко-
во-технічному та нормативно-ре-
гламентному забезпеченні.

Він наголосив на висо-

кому професійному рівні 
провідних фахівців Інститу-
ту, що дозволяє вирішувати 
багатопрофільні завдання у 
сфері житлового та промис-
лового будівництва, при спо-

рудженні інженерних об’єк-
тів підвищеної складності, в 
тому числі на об’єкті «Укрит-
тя» Чорнобильської АЕС.

 Особливо цінними та ак-
туальними  є  розробки фахів-
ців Інституту у сфері енер-
гоефективності житлових та 
громадських будівель, впро-
вадженні європейських нор-
мативів енергозбереження.

П.С. Шилюк підкреслив, що 
директор Інституту, доктор 
технічних наук Г.Г.Фаренюк 
є членом президії Будівель-
ної палати України, приділяє 
багато уваги питанням ро-
звитку будівельної спра-
ви,  вдосконаленню діяль-
ності підприємств галузі. 

П.С. Шилюк вручив на-
уковим працівникам Ін-
ституту нагороди Бу-
дівельної палати України.
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ П.С. ШИЛЮК ПІДБИВ  
ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ

Президент Будівель-
ної палати, Герой України 
П.С. Шилюк провів нараду з 
керівництвом і секретаріа-
том Палати, в ході якої були 
підбиті попередні підсумки 
роботи організації у 2018 
році та визначені пріоритетні 
завдання на наступний рік.

В центрі уваги Президента 
П.С.Шилюка було проведення 
чергових Загальних зборів Бу-
дівельної палати у 2019 році.  
Передбачається, що на поря-
док денний зборів будуть ви-
несені  питання щодо внесення 
змін до Статуту БПУ,  оновлен-
ня складу її керівних органів, 
інші організаційні питання.  

На нараді було проаналізо-
вано хід виконання положень 
угод про співробітництво з 
партнерськими організаціями. 

Відзначався діловий рівень  
взаємодії з Міністерством 
освіти та науки у сфері під-
готовки кадрів для будівель-
ної галузі, зокрема, щодо 
посилення практичної скла-

дової у навчальному процесі.
За сприяння Спілки науко-

вих та інженерних об’єднань Бу-
дівельною палатою, Академією 
будівництва і Київським націо-
нальним університетом будів-
ництва та архітектури створено  
Українську раду інженерів-бу-
дівельників, метою якої є впро-
вадження європейських норм 
і стандартів у будівництві. 

Враховуючи тенденції 
політики децентралізації, зо-
крема,  щодо розширення 
повноважень і функцій місце-
вого самоврядування, разом з 
Асоціацією міст України запо-
чатковано роботу щодо уста-
лення  договірних відносин 
між будівельниками та орга-
нами місцевої виконавчої вла-
ди, що дозволить унормувати 
участь будівельних організа-
цій у розвитку інфраструкту-
ри населених пунктів, збіль-
шити обсяги виробництва.

Президент БПУ погодив 
підписання меморандумів про 
співробітництво з новими пар-

тнерами, серед яких – Чорно-
бильська асоціація народних 
депутатів України, Асоціація 
інженерів-консультантів, Все-
українська спілка білорусів.

В ході наради проаналі-
зовано ситуацію з сплатою 
членських внесків, а також 
фінансовий стан Будівельної 
палати і створеного при ній 
Інженерного центру, прий-
няті відповідні рішення.  

П.С.Шилюк розглянув та по-
годив пропозиції щодо змін у 
роботі веб-сайту Будівельної 
палати.   Новий сайт буде до-
ступним на початку 2019 року.

Керівництвом Палати 
були прийняті рішення щодо 
нагородження відзнаками 
БПУ кращих будівельників. 

У нараді взяли участь 
Перший віце-президент Бу-
дівельної палати С.Т.Сташев-
ський, Віце-президент - вико-
навчий директор А.А.Дронь, 
працівники секретаріату.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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КЕРІВНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ 
КРУГЛОГО СТОЛУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Напередодні Дня вшану-
вання учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС (14 грудня) 
відбулося засідання круглого 
столу, організованого Чор-
нобильською асоціацією на-
родних депутатів України 
(ЧАНДУ) та Координацій-
ною радою чорнобильських 
громадських організацій.

У заході взяли участь пред-
ставники ряду міністерств та 
відомств України, обласних дер-
жавних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, учас-
ники ліквідації аварії на ЧАЕС.

Обговорювалися питання 
розв’язання комплексу  про-
блем соціального захисту учас-

ників ліквідації аварії на ЧАЕС та 
постраждалих внаслідок аварії.

На загальну думку учасників 
засідання, органи державної 
та місцевої виконавчої влади 
не вживають належних заходів 
щодо системного усунення чор-
нобильських проблем, зокрема, 
не розпочато підготовку нової 
загальнодержавної програми 
подолання наслідків аварії на 
ЧАЕС, не зроблено практичних 
кроків для виконання рішень на-
ціональних судів і Європейсько-
го суду з прав людини, прийня-
тих за позовами чорнобильців.

Співголова ЧАНДУ В.Ю.Аре-
шонков наголосив на невико-
нанні державними органами 
пропозицій та рекомендацій, 

запропонованих  чорнобильсь-
кими громадськими організа-
ціями. Він, зокрема, запропону-
вав ініціювати внесення змін до 
Державного бюджету на 2019 
рік щодо фінансування програ-
ми соціального захисту грома-
дян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
у сумі не менше 3,8 млрд грн.

У роботі круглого столу 
взяли участь члени прези-
дії ЧАНДУ, народні депутати 
України попередніх скликань:  
перший віце-президент Бу-
дівельної палати С.Т.Сташев-
ський та віце-президент – ви-
конавчий директор А.А.Дронь.

В ході ділової зустрічі керів-
ники БПУ та ЧАНДУ дійшли 
згоди щодо укладання Дого-
вору про співробітництво між 
двома організаціями з метою 
активнішого впливу на про-
цеси розв’язання соціальних 
проблем чорнобильців. Зо-
крема, йдеться про питання 
забезпечення  житлом, су-
часною медичною, санатор-
но-лікувальною та соціаль-
ною інфраструктурою тощо.

Джерело: Прес-служба
 Будівельної палати України

ПРЕДСТАВНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ 
УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ

У Києві відбувся  Четвер-
тий українсько-литовський 
економічний форум. 

Перед його учасниками 
виступили  Перший віце-
прем’єр-міністр — міністр еко-
номічного розвитку і торгівлі 
України Степан Кубів та Міністр 
господарства  Литовської Ре-
спубліки Віргініус Синкявічус. 

Відбулося підписання до-
кументів про співробітництво 

між спілками промисловців 
та підприємців, торгово-про-
мислових палат обох країн, 
а також на рівні органів міс-
цевого самоврядування. 

В рамках форуму працюва-
ли тематичні секції, учасники 
яких обговорили перспек-
тиви співпраці у сфері від-
новлюваних джерел енергії, 
транспорту і логістики, інфор-
маційних технологій і роботи-

зації, фінансів та інвестицій. 
Відбулося засідання 

Українсько-Литовської діло-
вої ради.

У роботі  економічного фо-
руму взяли участь Перший ві-
це-президент Будівельної па-
лати України С.Т.Сташевський 
і віце-президент – виконавчий 
директор А.А.Дронь.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ КАДРОВОЇ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОБГОВОРЕНІ 
У БУДІВЕЛЬНІЙ ПАЛАТІ

Відбулося засідання коміте-
ту  Будівельної палати України 
з питань економіки та фінан-
сово-інвестиційної діяльності, 
на якому обговорювалася про-
блема професійних кадрів у 
будівництві, причини кризи та 
шляхи її подолання.

Вів засідання член пре-
зидії Будівельної палати, го-
лова комітету О.Е.Лиховид.

На початку роботи зібрання 
віце-президент – виконавчий 
директор Будівельної палати 
А.А.Дронь наголосив на тому, 
що питання роботи з робіт-
ничими кадрами, підвищення 
рівня їх підготовки знаходять-
ся постійно у полі зору Пре-
зидента Будівельної палати, 
Героя України П.С.Шилюка та 
виконавчих органів об’єднання.

А.А.Дронь поінформував про 
нещодавнє засідання комітету 
Будівельної палати з питань про-
фесійної підготовки кадрів для 
будівельної галузі, в ході якого 
експерти дійшли висновку  щодо 
необхідності вдосконалення си-
стеми підготовки фахівців для 
галузі та виробили відповідні ре-
комендації.

У своєму виступі О.Е.Лиховид 
навів деякі оцінки соціологів 
щодо  мотивів трудової мігра-
ції в Україні.  Згідно результатів 
дослідження, 45% опитаних 
відповіли, що відчувають потре-
бу більших доходів (зарплат), 
31,6% - потребу комфортнішої і 
зручнішої для життя країни, ще 
20% заявили, що відчувають 
соціальну незахищеність або 
не можуть реалізуватися у про-
фесійному сенсі.

На думку О.Е.Лиховида, 
нинішні масштаби відтоку ка-
дрів уже не дають змоги і часу 
сподіватися на ефективну проти-
дію цьому явищу з боку  держав-
них структур, натомість потрібні 
колективні дії  як бізнес-сере-
довища в цілому, так і зусилля  
кожного з підприємств окремо.

Зокрема, за його словами, 
слід добиватися зростання про-
дуктивності праці як основ-
ної передумови підвищення 
зарплат, запроваджувати ав-
тономну систему соціального 
захисту, запроваджувати ду-
альну форму освіти не лише 
для робітничих кадрів, але 
й для майбутніх інженерів.

О.Е.Лиховид наголо-
сив на необхідності єднан-
ня бізнесу для тиску на вла-
ду з метою ефективного 
правового захисту власності; де-
регуляції трудових відносин; лі-
бералізації податкової системи.

Члени комітету, які виступи-
ли в обговоренні: Є.Е.Фадєєв – 
гендиректор ТОВ «Фірма Рубіж», 
А.І.Неправда – головний інженер 
ТОВ «МЖК-будсервіс», В.І.Дзерик 
– керівник ПрАТ «Київспецмон-
таж», Т.В.Мельник – засновник 
ТОВ «ПБФ Груп», Ольга Межин-
ська – директор з персоналу ком-
панії Saga Development, О.В.Сокіл 
– директор з будівництва  ком-
панії «Статус груп», висловили 
своє бачення проблеми і висуну-
ли ряд конкретних пропозицій  
щодо запобігання відтоку кадрів.   

Пропозиції учасників за-
сідання комітету будуть роз-
глянуті на черговому за-
сіданні Президії Будівельної 
палати, яке відбудеться 26 груд-
ня 2018 року,  та представлені 
відповідним державним орга-
нам для урахування в роботі.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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1 ГРУДНЯ ПОЧАВ ДІЯТИ НОВИЙ ДБН ЩОДО ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ, 
ЯКИЙ ДОЗВОЛИТЬ ЩОРІЧНО ЗАОЩАДЖУВАТИ ДО 15% ТЕПЛА

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

З 1 грудня 2018 року 
офіційно вступили в дію 
оновлені державні бу-
дівельні норми щодо те-
плоізоляції фасадів (ДБН 
В.2.6-33:2018 «Конструкції 
зовнішніх стін із фасадною 
теплоізоляцією. Вимоги до 
проектування»), які, зокре-
ма, передбачають впровад-
ження європейських вимог 
до енергомодернізації фа-
садів.

«Економія на опаленні, 
використання альтернатив-
ної енергетики та інших су-
часних рішень, в тому числі, 
щодо теплоізоляції фасадів 
— це те, що в Європі вже дав-
но є нормальною практикою. 
Наприклад, у сусідній Польщі 
за термомодернізацію житла 
взялися ще у 90-ті і сьогод-
ні до 50% всього житлового 
фонду утеплені і використо-
вують набагато менше енер-
гії. У нас же в Україні, на жаль, 
досі немає такої розповсюд-
женої практики. Це потрібно 

змінювати. Тому ми взяли за 
основу європейський досвід 
та під час оновлення ДБН 
щодо фасадної теплоізоля-
ції привели у відповідність 
вимоги щодо проведення 
таких заходів. Нові ДБН вже 
діють з 1 грудня», — пові-
домив заступник Міністра 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
України Лев Парцхаладзе.

За його словами, про-
ведення таких заходів до-
зволить українцям зао-
щаджувати до 15% тепла 
щороку. «Для всієї країни 
ця економія може скласти 
близько 3 млрд грн. за умови 
термомодернізації 3% всіх 
будівель щороку. І чим біль-
ше буде реконструйовано та 
збудовано таких будинків, 
тим більшою буде економія», 
— відмітив Парцхаладзе.

Це також дозволить на 
15-20% підвищити строк ек-
сплуатації будівель. «Сьогод-

ні приблизний строк експлу-
атації будівель складає 100 
років, і проведення таких те-
плоізоляційних заходів про-
довжить їм життя ще до 20 
років», — додав Парцхаладзе.

Норми розповсюджують-
ся на проектування кон-
струкцій зовнішніх стін із 
фасадною теплоізоляцією 
житлових, громадських і 
промислових будівель і спо-
руд при новому будівництві, 
реконструкції та капіталь-
ному ремонті (термомодер-
нізації) з урахуванням вимог 
Технічного регламенту бу-
дівельних виробів, будівель і 
споруд та ДБН В.1.2-11-2008 
«Основні вимоги до будівель 
і споруд. Економія енергії».

Нові ДБН були розроблені 
Державним науково-дослід-
ним інститутом будівель-
них конструкцій на заміну 
діючих ДБН 2008 року.

Нагадаємо, що Мінрегіон 
також впровадив обов’яз-
кову енергомодернізацію 
шкіл та дитячих садків. 
Відповідні норми містять-
ся у ДБН В.2.2-3:2018 «Бу-
динки і споруди. Заклади 
освіти», які вступили у дію 
з 1 вересня 2018 року, та 
ДБН В.2.2-4-2018 «Будинки 
і споруди. Заклади дошкіль-
ної освіти», який вступив 
у дію з 1 жовтня 2018 року.

Державні будівельні нор-
ми (ДБН) – обов’язкові до 
виконання 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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МЕТА НОВИХ ДБН – ПОВЕРНУТИ ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДЯМ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

У Мінрегіоні під голову-
ванням Президента України 
Петра Порошенка відбулася 
Всеукраїнська нарада з пи-
тань створення безпереш-
кодного середовища для осіб 
з інвалідністю. 

У своєму виступі Петро 
Порошенко наголосив, що 
важливим фактором доступ-
ності є універсальний ди-
зайн або розумне пристосу-
ванням об’єкта чи послуги.

Він підкреслив, що за 
підрахунками міжнародних 
експертів, проектуючи об’єк-
ти з урахуванням принципів 
універсального дизайну, на 
доступність в середньому ви-
трачається декілька відсот-
ків, а іноді і один відсоток від 
вартості об’єкта будівництва. 
Пристосування ж введеного в 
експлуатацію об’єкта може ко-
штувати 25, 30 і навіть 40% вар-
тості об’єкта. «Закликаю усіх, 
хто збирається проектувати та 
будувати задуматися зараз над 
цими цифрами – 1% чи 25-40%. 
При чому я хочу наголосити, 
що відмова в розумному при-
стосуванні – це дискриміна-
ція великої кількості людей, 
що є абсолютно неприйнятно. 
Це порушення норм Конвен-

ції, що також є неприйнятним 
для України як цивілізованої 
європейської держави», — на-
голосив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що 
сьогодні саме Міністерство 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ України 
займає проактивну позицію 
у питаннях забезпечення без-
бар’єрності та доступності. 
Так, Мінрегіоном розроблено 
нові державні будівельні нор-
ми «Інклюзивність будівель і 
споруд», які стануть практич-
ним інструментом реалізації 
державної політики в архі-
тектурно-будівельній сфері.

У свою чергу, Віце-прем’єр-
міністр — Міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко 
зазначив: «Сьогодні в Україні 
понад 2,6 млн осіб з інвалідні-
стю, з яких 80% — це актив-
ні небайдужі і розумні люди. 
Вони також долучились до 
розробки нових ДБН. І якщо 
порівнювати 2006 рік, коли 
перші ДБН щодо створення 
комфортного середовища для 
осіб з інвалідністю містились 
на 7 сторінках та 2018 рік – ре-
зультат колосальний! Понад 
88 сторінок ґрунтовного до-

кументу з послідовною марш-
рутною картою. І він став мож-
ливим в першу чергу завдяки 
політичній волі Президента 
України Петра Порошенка».

«Якщо ДБН зі створення 
комфортного середовища для 
осіб з інвалідністю, розроблені 
2006 року носили рекоменда-
ційний характер, то відтепер 
нові ДБН стають обов’язкови-
ми. Друге, важливе – нові ДБН 
охоплюють практично всі ка-
тегорії осіб з інвалідністю — 
маломобільні групи, люди з 
проблемами зору, слуху, пору-
шеннями нервової системи. І 
кожен крок і зміна відбувалася 
тільки за однієї мети, повер-
нути втрачені можливості», 
— наголосив Геннадій Зубко.

Урядовець підкреслив, що 
всі ДБН, які сьогодні прий-
маються щодо вулиць і доріг, 
закладів освіти, регулюван-
ня містобудівної діяльності – 
враховують доступність і без-
бар’єрність, яких потребують 
особи з інвалідністю. «Завдяки 
роботі «Фонду Порошенка» і 
Першої леді України Марини 
Порошенко, сьогодні в Україні 
вже створені медіатеки, ресурс-
ні кімнати, інклюзивно-ресурс-
ні центри і, ці зміни відбулися 
практично за рік. До розробки 
і впровадження нових ДБН за-
лучено велику урядову коман-
ду та громадськість. Але, для 
нас також важливі й зміни в 
законодавстві щодо належного 
фінансування проектів з без-
бар’єрності. Тож, розраховую 
на ініціативність парламенту 
щодо якнайшвидшого прий-
няття якісних законодавчих і 
правових норм щодо осіб з ін-
валідністю», — відзначив Зубко.

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

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 18 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

На засіданні Комітету 
18 грудня 2018 року, про-
веденому у кулуарах Вер-
ховної Ради України (III 
поверх, вул. М. Грушевсь-
кого, 5), розглянуто зако-
нопроекти реєстр. №9406, 
6424-д, 6424-1, а також 
схвалено План роботи 
Комітету на лютий – ли-
пень 2019 року та пропо-
зиції Комітету до проекту 
порядку денного десятої 
сесії Верховної Ради Украї-
ни восьмого скликання 
(лютий – липень 2019 
року).

За результатами роз-
гляду законопроектів 
прийнято такі рішення:

1. Рекомендувати Вер-
ховній Раді України вклю-
чити проект Закону про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо без-
перебійного постачан-
ня електричної енергії 
суб’єктам господарюван-
ня, що надають комуналь-
ні послуги, та коригування 
цін/тарифів на комуналь-
ні послуги (реєстр. №9406 

від 14.12.2018 року, вне-
сений народними депута-
тами України Андрієвсь-
ким Д.Й., Бабак А.В. та ін.) 
до порядку денного дев’я-
тої сесії та за результата-
ми розгляду у першому 
читанні прийняти його за 
основу і в цілому як Закон.

Проектом пропонуєть-
ся внести зміни до Закону 
України «Про ринок елек-
тричної енергії» та тим-
часово, на період з 1 січня 
2019 року по 1 липня 2020 
року включно встановити, 
що універсальні послуги, 
окрім побутових та малих 
непобутових споживачів, 
надаються постачальни-
ком таких послуг також 
бюджетним установам, 
теплопостачальним та 
теплогенеруючим органі-
заціям, підприємствам 
централізованого водо-
постачання і водовідве-
дення, що надають кому-
нальні послуги незалежно 
від розміру договірної по-
тужності та іншим спожи-
вачам, електроустановки 

яких приєднані до елек-
тричних мереж з договір-
ною потужністю до 150 
кВт. У зазначений період 
на бюджетні установи, 
теплопостачальні та те-
плогенеруючі організації, 
підприємства централі-
зованого водопостачання 
і водовідведення, що на-
дають комунальні послу-
ги незалежно від розміру 
договірної потужності 
та на інших споживачів, 
електроустановки яких 
приєднані до електрич-
них мереж з договірною 
потужністю до 150 кВт, 
поширити всі права та 
обов’язки, передбачені 
Законом України «Про ри-
нок електричної енергії» 
для малих непобутових 
споживачів щодо отри-
мання універсальних по-
слуг.

Також, проектом про-
понується внести зміни 
до законів України від 
9 листопада 2017 року 
№2189-VIII «Про житло-
во-комунальні послуги», 
від 24 червня 2004 року 
№1875-IV «Про житло-
во-комунальні послуги», 
«Про доступ до публічної 
інформації», «Про Націо-
нальну комісію, що здійс-
нює державне регулюван-
ня у сферах енергетики 
та комунальних послуг» 
щодо передбачення по-
рядку скороченої проце-
дури перегляду (зміни) 
цін/тарифів на житло-
во-комунальні послуги у 
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разі зміни вартості скла-
дових, якщо така зміна 
відбулась на загально-
державному рівні (міні-
мальна заробітна плата, 
прожитковий мінімум, по-
датки, збори, обов’язкові 
платежі, ціни/тарифи на 
паливно-енергетичні ре-
сурси, а також інші скла-
дові, щодо зміни вартості 
яких прийнято рішення 
уповноваженим держав-
ним органом).

Крім того, проектом 
пропонується встанови-
ти норму, відповідно до 
якої скориговані та вста-
новлені уповноваженими 
органами ціни/тарифи, 
застосовуються до спо-
живача з моменту зміни 
на загальнодержавному 
рівні вартості складових 
цін/тарифів, а також пе-
редбачити що дія Зако-
ну України «Про публіч-
ні закупівлі» тимчасово, 
з 1 січня 2019 року по 1 

липня 2020 року, не по-
ширюється на випадки, 
якщо предметом закупівлі 
є послуги постачальника 
універсальних послуг від-
повідно до Закону Украї-
ни «Про ринок електрич-
ної енергії.

2. Рекомендувати Вер-
ховній Раді України за 
результатами розгляду у 
першому читанні прийня-
ти проект Закону про вне-
сення змін до Житлового 
кодексу Української РСР 
та інших законодавчих ак-
тів України щодо забезпе-
чення прав власників (ко-
ристувачів) приміщень 
жилого будинку (реєстр. 
№6424-д від 20.11.2018 
року, доопрацьований, 
внесений народними де-
путатами Андрієвським 
Д.Й., Бабак А.В. та інши-
ми народними депутата-
ми України) за основу та 
при його доопрацюванні 
до другого читання вра-

хувати окремі положення 
проекту Закону про вне-
сення змін до Житлового 
кодексу Української РСР 
та інших законодавчих ак-
тів України щодо забезпе-
чення прав власників (ко-
ристувачів) приміщень 
жилого будинку (реєстр. 
№6424-1 від 22.11.2018 
року, внесений народним 
депутатом України Лев-
ченком Ю.В.)

Законопроектами про-
понується визначити на 
законодавчому рівні обме-
ження щодо використання 
квартир в багатоквартир-
них житлових будинках не 
за призначенням, в тому 
числі як офісів, готелів та 
інших закладів тимчасо-
вого проживання та поси-
лення відповідальності за 
порушення законодавства 
у зазначеній сфері.

Джерело: Комітет Верховної 
Ради України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-
комунального господарства
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