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Вельмишановний Володимире Івановичу!

Прийміть щирі поздоровлення від Будівельної палати України і від мене особисто 
з нагоди Вашого знаменного ювілею!

Ви належите до покоління людей, енергією та зусиллями яких примножується  
економічний потенціал Батьківщини, зокрема, її столиці – Києва.

Саме з Вашою більш як 30-річною діяльністю на посаді керівника Київметробуду 
пов’язаний стрімкий розвиток системи столичного метрополітену і  загалом  ме-
тробудівельного комплексу України. За цей період введено в експлуатацію 27 стан-
цій Київського метрополітену з 52 діючих, з’явилися нові електродепо. Практично 
щороку в Києві відбувався пуск нових станцій метро, метробудівці успішно освою-
вали нові технології і матеріали.

Визначною сторінкою у Вашій трудовій біографії стала участь колективу Київметро-
буду у реконструкції Майдану Незалежності із спорудженням пам’ятника Незалеж-
ності, також у будівництві Дніпропетровського метрополітену, водоводів най-
більшої в Європі Дністровської ГАЕС, спорудженні комунальних колекторів у Києві, 
ряду інших крупних інфраструктурних об’єктів. 

Ваші визначні заслуги перед Батьківщиною відзначені найвищою нагородою - званням  
Героя України. За багаторічну сумлінну працю у будівельному комплексі та особи-
стий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток столиці Ви удостоєні 
багатьох почесних відзнак, є повним кавалером ордену «За заслуги»,  нагороджені 
орденом «Знак Пошани», присвоєно звання Заслужений будівельник України. Ваше 
ім’я занесено до списку Почесних громадян Києва.

За розробку і впровадження нових технологій будівництва метрополітенів і 
тунелів удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки.

Шановний Володимире Івановичу, у Будівельній палаті України високо цінують 
Ваш великий досвід і знання, які Ви як віце-президент Палати  привносите у справу 
розвитку будівельного комплексу країни.  Щиро сподіваємося на продовження нашої 
співпраці.

У цей знаменний день бажаємо Вам, шановний ювіляре, міцного здоров’я і наснаги 
на нові добрі справи! Щастя і благополуччя Вам і Вашим близьким!

З  щирою повагою,
Президент                                                                                             П.С. ШИЛЮК
Будівельної палати України                                                        Герой України

СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Вітання Герою України Володимиру Івановичу ПЕТРЕНКУ
президенту корпорації «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»

віце-президенту Будівельної палати України 
з нагоди 75 - річчя з Дня народження
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Чергове засідання Прези-
дії Будівельної палати Украї-
ни пройшло 5 березня 2019 
року у Києві, на базі Кор-
порації «ДБК-ЖИТЛОБУД».

Головним питання порядку 
денного було підбиття  підсум-
ків роботи будівельної галузі у  
2018 році  та обговорення  ак-
туальних питань подальшого 
розвитку  будівництва в країні.

З доповіддю виступив 
Президент Будівельної пала-
ти, Герой України П.С.Шилюк.

Він зокрема зазначив, що 
в цілому будівельна галузь 
витримала досить високий 
темп, взятий у 2017 році.  З 
окремих напрямів вдалося 
навіть покращити досягнуті 

показники. Індекс виконання 
будівельних робіт – 104,4%.  

Офіційна статистика свід-
чить, що всього за 2018 р. 
підприємствами країни ви-
конано робіт на суму 136,27 
млрд грн. Індекс будівництва 
нежитлових споруд - 101,2%, 
інженерних споруд —  109%.  
В той же час знизилися об-
сяги будівництва житла.

Підприємства семи ре-
гіонів країни (м. Києва, 
Одеської, Дніпропетровсь-
кої, Харківської, Львівської, 
Київської та Полтавської об-
ластей) виконали 70 % за-
гального обсягу будівництва.

Президент Будівельної 
палати докладно зупинився 

на тенденціях  житлового бу-
дівництва, оскільки житло-
ва проблема давно вже стала 
соціально значимим явищем. 

За рівнем забезпеченості 
житлом, наголосив П.С.Ши-
люк, Україна відчутно відстає 
від розвинених країн Європи. 
«Потреба у поліпшенні жит-
лових умов, як і раніше, зали-
шається наявною для сотень 
тисяч наших громадян, але,  
треба визнати, купівельна 
спроможність у них зараз да-
леко не найвища», - сказав він. 
Крім того, в країні з’явилися 
нові категорії громадян, які 
гостро потребують  підтримки 
держави,  - це вимушені пере-
селенці, учасники бойових дій.
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У 2018 році загальна пло-
ща прийнятого в експлу-
атацію житла порівняно з 
2017 роком зменшилися 
на 5,7%. Прийнято в екс-
плуатацію – 8,7 млн.кв.м. 

Президент Будівельної 
палати висловив ряд кон-
кретних пропозицій, реалі-
зація  яких може позитив-
но вплинути на ситуацію.

Передовсім йдеться про 
таке: 

• В умовах децентраліза-
ції та посилення ролі місце-
вого самоврядування суттєво 
зростають доходи місцевих 
бюджетів. Відповідно з’явля-
ються нові можливості для 
розширення фінансування ре-
гіональних програм будівни-
цтва житла, зокрема таких як  
«Пільгове молодіжне кредиту-

вання» та «Доступне житло». 
Ми підтримуємо реалізацію 
цих та інших  місцевих програм, 
що  сприятиме вирішенню 
житлових проблем громадян, 
покращенню демографічної 
ситуації та забезпечувати-
ме сталий розвиток регіонів. 

Водночас на законодав-
чому рівні слід забезпечити 
повноцінне фінансування 
державних програм будів-
ництва доступного житла та 
молодіжного кредитування. 

• Також було заявлено 
про підтримку намірів Уря-
ду щодо забезпечення жит-
лом учасників бойових дій, 
зокрема, ветеранів АТО/
ООС та внутрішньо перемі-
щених осіб, через механізм 
відповідної бюджетної про-
грами, яку  ініціює нове Міні-

стерство у справах ветеранів. 
• Вкрай нагальним є 

прийняття нової редакції за-
кону  «Про комплексну рекон-
струкцію кварталів (мікрорай-
онів) застарілого житлового 
фонду», законів «Про оренд-
не житло», «Про лізинг жит-
ла» -  акти, які  можуть від-
крити нові можливості для 
будівництва масового і до-
ступного житла, залучен-
ня додаткових  інвестицій.  

• Пропонується розро-
бити механізм запроваджен-
ня договірних відносин між 
забудовниками, підрядними 
організаціями та органами 
місцевого самоврядування з 
метою вирішення питань про-
зорого відведення земельних 
ділянок, спрощення дозвіль-
них процедур, координації 
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взаємодії будівельників з від-
повідними комунальними 
службами тощо. Натомість, 
забудовники передають ча-
стину новоспорудженого 
житла місцевій владі для на-
ступного виділення його тим 
категоріям громадян, які по-
требують соціального захисту.

Водночас П.С.Шилюк звер-
нув увагу на такий аспект як 
комплексний розвиток тери-
торій. Йдеться про те, що за 
останні роки з’явився перекіс 
у веденні будівництва: багато 
будується житла, і мало – ди-
тячих садків і шкіл. Виникає 
соціальна напруга щодо пере-
повненості навчальних класів, 
з чергами на місця у дитсадках. 

І часто несправедливо 
звинувачують у цьому бу-
дівельників, які насправ-

ді сплачують податки, вно-
сять свою дольову участь.  

Ці та ряд інших ініціатив, 
сказав далі доповідач,   ми 
оприлюднили  на нещодав-
ньому спільному засіданні 
Антикризової ради громадсь-
ких організацій та правління 
УСПП, де розглядався і прий-
мався оновлений програм-
ний документ «Платформа 
економічного патріотизму». 

Водночас, підкреслив, 
П.С.Шилюк, будівельники 
вже сьогодні готові споруд-
жувати значно більше су-
часного і якісного житла.

У виступі П.С.Шилюка було 
докладно проаналізовано си-
туацію  з кадрами у будівельній 
галузі, адже  нині всі підприєм-
ства відчувають  вплив загаль-
ної тенденції трудової міграції 

з України (саме  на будівельні 
роботи переважно влашто-
вуються наші заробітчани).

 Питання збереження 
кадрів,  забезпечення на-
лежного рівня зарплат та 
соціального пакету у бу-
дівництві залишаються ак-
туальним, підкреслив він.

При цьому П.С.Шилюк по-
слався на досвід  корпорації 
«ДБК-ЖИТЛОБУД», де задіяна 
система матеріального та со-
ціального забезпечення пра-
цівників зокрема, молодих 
спеціалістів. Це може бути, зо-
крема,  і допомога в отриманні 
власного житла, оздоровленні,   
і перспектива кар’єрного росту. 

Відповідно посилюють-
ся вимоги і до рівня підго-
товки кадрів -  як робітни-
чих професій, так і інженерів.
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За словами керівника Бу-
дівельної палати, слід опра-
цювати систему заходів, які б 
вивели відносини між робото-
давцем,  навчальним закладом  
і студентом (учнем) на цілком 
конкретні договірні засади, 
де кожна сторона бере на себе 
певні зобов’язання. Зокрема, 
передбачити, щоб молодий 
спеціаліст,  якого підготува-
ли за кошти підприємства, 
відпрацював тут певний час. 

У доповіді П.С.Шилюка та-
кож висвітлювалися аспекти 
роботи щодо  оновлення нор-
мативно-правових актів, в якій 
активну участь беруть екс-
перти Будівельної палати, ро-
звитку співробітництва з пар-
тнерськими організаціями.

За його словами, є особливі 
сподівання на поглиблення 

співпраці з Асоціацією міст 
України. Це важливо, вра-
ховуючи те, що нині в умо-
вах децентралізації, значна 
частина бюджетних коштів 
перерозподіляється на ко-
ристь місцевого самовря-
дування. Треба виходити з 
того, що і фінансування жит-
лових програм, і питання 
реконструкції «хрущовок» і 
взагалі організація будівни-
цтва все більше вирішується 
місцевими органами влади.

Вважаємо, що регіо-
нальні представництва Бу-
дівельної палати мають 
тут займати активнішу по-
зицію, сказав П.С.Шилюк.

Він також відзначив, що 
Будівельна палати разом із 
Спілкою наукових та інже-
нерних об’єднань, Академією 

будівництва і КНУБА виступи-
ли засновниками Української 
ради інженерів-будівельників. 

В кінці 2018 року УкрРІБ 
була прийнята до складу Євро-
пейської ради цивільних інже-
нерів та Європейської Ради  Бу-
дівельних Палат, що відкриває  
перспективи розвитку міжна-
родних зв’язків, передовсім, 
залучення можливостей цих 
структур при вирішенні на-
ших внутрішніх проблем.

В обговоренні доповіді взя-
ли участь: президент УСПП 
А.К.Кінах, керівник департа-
менту Мінрегіону О.О.Рябова 
голова підкомітету профіль-
ного комітету  Верховної Ради 
України О.О.Марченко, ректор 
КНУБА П.М.Куліков, голова 
Держмолодьжитло С.О.Ком-
натний, віце-президент Кон-
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федерації будівельників 
України А.В.Беркута, голова 
комітету з питань економіки 
та інвестиційної діяльності 
Будівельної палати О.Е.Лихо-
вид,  інші учасники засідання.

У виступах було критично 
оцінено ситуацію в будівель-
ному комплексі, передовсім 
щодо житлового будівництва.

Основними причинами 
цього називалися: значне 
недофінансування бюджет-
них програм спорудження 
доступного житла, молодіж-
ного кредитування; пра-
вова невизначеність   у 
питаннях реконструкції  за-
старілого житлового фонду, 
побудови орендного (муні-
ципального) житла тощо.

Наголошувалося, що не-
зважаючи на заходи, які вжи-

ваються Мінрегіоном щодо 
спрощення умов ведення біз-
несу у будівництві, обсяги ін-
вестицій, зокрема, іноземних, 
залишаються мінімальними.

З зазначеного питання 
Президія Будівельної пала-
ти ухвалила  рішення,  яким, 
зокрема, пропонується: 

Комітетам БПУ - розгля-
нути питання та підготувати 
пропозиції щодо закріплення 
кадрів робітничих професій у 
будівництві, підвищення пре-
стижності роботи у будівель-
ній галузі; істотного змен-
шення кількості порушень 
техніки безпеки на будівель-
них об’єктах та виробничого 
травматизму; законодавчого 
посилення відповідальності 
забудовників за невиконан-
ня договірних зобов’язань 

перед інвесторами будівни-
цтва житла, захисту прав по-
страждалих інвесторів; роз-
робки державної програми 
підтримки індустріального 
будівництва, запроваджен-
ня податкових пільг з метою 
модернізації основних фон-
дів. Продовжити експертне 
опрацювання законопро-
ектів щодо удосконалення 
містобудівної діяльності.

Також йдеться про співпра-
цю з Українською радою інже-
нерів-будівельників, зокрема 
в частині впровадження та ви-
користання цифрового інфор-
маційного моделювання на 
всіх етапах життєвого циклу 
об’єктів капітального будівни-
цтва та нерухомості в Україні. 

Ухвалено актуалізувати 
роботу з Міносвіти щодо удо-
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сконалення системи підготов-
ки кадрів робітничих професій, 
законодавчого врегулювання 
відносин між навчальними за-
кладами, роботодавцями та 
набувачами освіти, а також 
поліпшення матеріальної бази  
закладів професійної освіти.  

Вважати за доцільне ство-
рення Будівельною палатою та 
Академією будівництва   Коор-
динаційної ради з питань роз-
робки пілотного проекту впро-
вадження системи підготовки 
фахівців будівельної  галузі з  
визначенням  переліку навчаль-
них закладів для здійснення 
такого проекту. Напрацювання 
Ради розглянути на спільному 
засіданні Президій АБУ і БПУ.

.Президія також затвер-
дила Звіт про виконання 
Плану роботи Будівельної 

палати на 2018 рік та затвер-
дила План роботи на 2019 рік.

Було ухвалено рішен-
ня про проведення чергових 
Загальних зборів Палати у 
травні 2019 року в м.Києві. 

На засіданні виступив 
перший віце-президент Бу-
дівельної палати, голова 
комітету з міжнародного 
співробітництва та вистав-
ково-конгресної діяльності  
С.Т.Сташевський, який поінфор-
мував про проведення у Києві 
19-23 березня міжнародної 
виставки InterBuildExpo та вис-
ловив пропозиції щодо широкої 
участі підприємств та компаній 
– членів Будівельної палати у 
проведенні цього найбільшо-
го будівельного форуму року. 

На підставі ст.12.2 Стату-
ту Будівельної палати України 

було прийнято в дійсні члени 
Будівельної палати згідно з по-
даною заявою:  Українську дер-
жавну корпорацію з будівництва 
метрополітенів і тунелів «Укр-
метротунельбуд»; ТОВ «Легко-
скидні конструкції»; ТОВ «Редак-
ція журналу «Охорона праці»;  
релігійну громаду на честь По-
крови Божої Матері (м.Київ).

Були підписані меморан-
думи про співпрацю БПУ з 
новими партнерами -  Чор-
нобильською асоціацією на-
родних депутатів України,  
Асоціацією інженерів-будівель-
ників України та ГО «Всеу-
країнська спілка білорусів». 

Наразі партнерські до-
говірні відносини Будівельна 
палата встановила з 16 всеу-
країнськими організаціями. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ВІТАЄМО НОВИХ ЧЛЕНІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
Як уже повідомлялося, 

5 березня до складу Бу-
дівельної палати Украї-
ни були прийняті чотири 
нові організації – юри-
дичні особи, які виявили 
бажання брати участь у 
досягненні мети і завдань 
Палати, а також виконали 
всі необхідні для вступу 
процедури, передбачені 
Статутом.

Серед нових членів:
Українська держав-

на корпорація по будів-
ництву метрополітенів і 
тунелів   «Укрметроту-
нельбуд» є добровільним 
об’єднанням підприємств 
та організацій, створена з 
метою ефективного вико-

ристання об’єднаних май-
нових, виробничих, фінан-
сових та комерційних 
можливостей учасників, 
що входять до її складу, 
для дослідження, вишуку-
вання і проектування, бу-
дівництва та експлуатації 
метрополітенів. Прези-
дент Корпорації – Герой 
України  В.І. ПЕТРЕНКО.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Легко-
скидні конструкції» – ін-
жинірингова компанія, яка 
виконує роботи з проек-
тування, виробництва та 
встановлення легкоскид-
них конструкцій (ЛСК) на 
вибухонебезпечних об’єк-
тах України. Директор  ТОВ 

«Легкоскидні конструк-
ції» – І.В.  МИРОНЕНКО. 

Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Ре-
дакція журналу «Охорона 
праці» надає інформацій-
ні послуги в сфері охорони 
праці, будівництва тощо. 
Здійснює поліграфічну 
діяльність та займається 
виданням  журналу «Охо-
рона праці».  Головний ре-
дактор – Д.Л.  МАТВІЙЧУК. 

До складу Будівель-
ної палати України прий-
нята також релігій-
на громада на честь 
Покрови Божої Матері. 
Настоятель – М.О. ТЕРЕЩУК. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

ВІТАЄМО НОВИХ ПАРТНЕРІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
Як уже повідомлялося 

Президент Будівельної па-
лати України П.С. Шилюк 5 
березня 2019 року в ході за-
сідання Президії БПУ підпи-
сав Меморандуми про спі-
впрацю з Чернобильскою  
асоціацією народних депу-
татів України, Асоціацією 
Інженерів – Консультантів 
України та Всеукраїнською 
спілкою білорусів.

Рішення щодо створення 
Чорнобильської асоціації 
народних депутатів Украї-
ни усіх скликань (ЧАНДУ)  
було ухвалено 22 квітня 
2016 року. Основною метою 
її створення є кардиналь-
не підвищення ефектив-
ності роботи Верховної Ради 
України над законодавчим 
і держпрограмним забезпе-

ченням ліквідації наслідків 
Чорнобильскої катастрофи, 
підвищення рівня безпеки 
ядерної енергетики та про-
ведення декарбонізації еко-
номіки України. Співголови 
асоціації – В.Ю. АРЕШОНКОВ, 
В.М. СЛОБОДЯНЮК. 

Асоціація інженерів-кон-
сультантів України (АІКУ) 
представляє українські ком-
панії, які діють як незалежні 
інженери, проектувальники і 
консультанти в сфері всіх ви-
дів споруд. Діяльність АІКУ 
спрямована на підвищення 
ефективності інвестицій-
них проектів, безпеку об’єк-
тів будівництва, підвищення 
престижу професії інжене-
ра, а також створення рівних 
умов для інженерних кон-
салтингових компаній для 

роботи на українському та 
зарубіжних ринках. Прези-
дент АІКУ – Я.П. ЩИГУРОВА. 

Всеукраїнська спілка 
білорусів створена в трав-
ні 2000 р. на I-му з’їзді в м. 
Києві. Основна мета органі-
зації – об’єднання зусиль 
членів Спілки для реалізації 
їх спільних інтересів і спри-
яння збереженню і подаль-
шому розвитку національної, 
культурної, мовної, релігій-
ної самобутності білоруської 
громади України. Важливим в 
діяльності організації  є нала-
годження і підтримка взаємо-
вигодного співробітництва з 
органами влади  та громадсь-
кими організаціями України. 
Голова Спілки – П.В. ЛАЙШЕВ.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ П.С. ШИЛЮК ПРОВІВ 
РОБОЧУ ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИЦТВОМ ТА ПРАЦІВНИКАМИ СЕКРЕТАРІАТУ

Президент Будівельної 
палати, Герой України  П.С. 
Шилюк провів чергову робо-
чу зустріч  з керівництвом та 
працівниками секретаріату 
Палати.

Обговорені попередні під-
сумки діяльності будівель-
ного комплексу України в 
2018 році та намічені заходи 
Будівельної палати щодо по-
дальшого розвитку галузі.

П.С.Шилюк відзначив, що 
в цілому галузь працювала 
стабільно, підприємствами 
України виконано будівель-
них робіт на суму понад 136 
млрд. грн, індекс будівель-
ної продукції по відношен-
ню до попереднього 2017 
року склав 104,4%. Є пози-
тивні очікування на 2019 рік.

Детальна розмова про ре-
зультати роботи будівель-
ників відбудеться на засідан-
ні Президії та на Загальних 
зборах БПУ, які мають пройти 
у лютому та квітні відповід-
но. Визначено перелік пи-
тань, які буде запропоновано 
розглянути на цих зібраннях, 
зокрема, йтиметься про 
внесення актуальних змін 
до Статуту БПУ, оновлення 
керівних органів об’єднання.   

Перший віце-президент 
Палати С.Т.Сташевський до-
повів про хід організації 
Міжнародної будівельної 

виставки InterBuildExpo, яка 
пройде у Києві 19-22 березня.

П.С. Шилюк підкрес-
лив важливість широко-
го представлення в рамках 
виставки кращого досвіду 
будівельних організацій краї-
ни, зокрема щодо споруд-
ження екологічних, енер-
гозберігаючих будівель.

Президент Будівельної 
палати України погодив тек-
сти меморандумів про спів-
робітництво, які планується 

підписати з партнерськими 
організаціями. Він також оз-
найомився з  пропозиціями  
щодо прийому до складу Бу-
дівельної палати нових членів.

У ході зустрічі були роз-
глянуті і затверджені плани 
фінансової діяльності Бу-
дівельної палати у  2019 році.

П.С.Шилюк також розгля-
нув звернення, які надхо-
дять до Будівельної палати, 
і дав відповідні доручення.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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РОЗГЛЯНУТО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ 
ВИСТАВКИ  INTERBUILDEXPO

Перший віце-президент 
Будівельної палати, голова 
Комітету з питань міжна-
родного співробітництва 
та виставково-конгресної 
діяльності С.Т.Сташевський 
розглянув питання органі-
зації Міжнародної будівель-
ної виставки  InterBuildExpo, 
яка відбудеться у Києві 19-
22 березня ц.р. 

Генеральний директор 
компанії «Київський міжна-
родний контрактовий ярма-
рок», яка разом з Будівельною 
палатою є співорганізатором 
виставки,  - О.П.Коваль та його 
заступник О.О.Безрадецький 
поінформували про основні 
параметри форуму, програму 

тематичних заходів. 
Зазначено, що експозиції 

учасників виставки розміщу-
ватимуться у Міжнародному 
виставковому центрі, у трьох 
павільйонах і на відкритому 
майданчику загальною пло-
щею 28 тис.кв.м. 

В рамках виставки прой-
де   Конференція з питань 
охорони праці в будівництві, 
Фестиваль будівельного 
сервісу, майстер-класи, під 
час яких фахівці надавати-
муть консультації з питань 
експлуатації різноманітного 
будівельного і ремонтного 
спорядження, побутових при-
ладів. 

Передбачено також ряд 

інших тематичних заходів, в 
організації яких бере участь 
Будівельна палата.

С.Т.Сташевський наголо-
сив на необхідності поси-
лення організаційної роботи 
при підготовці виставки з 
тим, щоб на  ній були широ-
ко представлені здобутки бу-
дівельного комплексу Украї-
ни, презентовано кращий 
досвід сучасного домобуду-
вання.    

У зустрічі взяв участь ві-
це-президент – виконавчий 
директор Будівельної палати 
А.А.Дронь, працівники секре-
таріату. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України

НАУКОВА ГРОМАДСЬКІСТЬ ТА БУДІВЕЛЬНА СПІЛЬНОТА  ВІДЗНАЧИЛИ 
75-РІЧЧЯ І.І.НАЗАРЕНКА

Наукова громадськість 
та будівельна спільнота  від-
значили 75-річчя прези-
дента Академії будівництва 
України, заслуженого діяча 
науки і техніки, лауреата 
Державної премії України, 
завідувача кафедрою КНУ-
БА, професора  І.І.Назаренка.

У привітанні ювіляру прези-
дент Будівельної палати, Герой 
України П.С.Шилюк  підкреслив, 
що І.І.Назаренко за роки плідної 
наукової діяльності  підготував 
когорту своїх учнів та послідов-
ників, за його підручниками 
здобувають фах сотні нових ін-
женерів-механіків. «Ваш висо-
кий професіоналізм та великий 
життєвий досвід користують-
ся незаперечним авторите-
том серед колег-науковців та 
в середовищі будівельників», 
- зазначив П.С.Шилюк. Він 

також висловив  вдячність 
президенту Академії будів-
ництва за плідну співпрацю з 
Будівельною палатою України, 
увагу до актуальних питань 
розвитку будівельної галузі.

Виступаючи на урочи-
стих зборах з нагоди 75-річчя 
І.І.Назаренка, віце-президент 
– виконавчий директор Бу-
дівельної палати А.А.Дронь 
наголосив на особистих зусил-
лях  керівника Академії будів-
ництва в організації спільних 
заходів, спрямованих на підви-
щення технічного рівня галузі, 
удосконалення системи підго-
товки фахівців вищої і серед-
ньої ланки, робітничих кадрів.

Було відзначено роль І.І.На-
заренка у створенні Україн-
ської ради інженерів-бу-
дівельників, яка увійшла 
повноправним членом до Єв-

ропейської ради цивільних ін-
женерів та Європейської ради 
будівельних палат.  Це дозво-
ляє використовувати міжна-
родний досвід та відповідні 
організаційні ресурси для вдо-
сконалення системи підготов-
ки інженерів-будівельників 
на сучасних засадах,  для по-
дальшого  розвитку вітчизня-
ного будівельного комплексу.   

Віце-президент Будівель-
ної палати вручив ювіляру 
почесну відзнаку  БПУ – ме-
даль «Золота кельма».

Участь в урочистому 
зібранні з нагоди ювілею 
І.І.Назаренка взяли автори-
тетні представники галузевої 
науки, керівники наукових за-
кладів, проектних інститутів 
та будівельних організацій.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ АНАЛІТИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ТА 
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Відбулося засідання комі-
тету аналітики будівельної 
галузі та менеджменту під-
приємств Будівельної пала-
ти, його провів голова комі-
тету А.М.Кармінський.

На порядок денний було 
винесено низку питань у 
містобудівній діяльності, 
які підлягають першочер-
говому реформуванню.

Із вступним словом до 
учасників засідання звернув-
ся перший віце-президент 
Будівельної палати С.Т.Ста-
шевський, який наголосив 
на важливості питань, запро-

понованих до обговорення, 
зокрема щодо забезпечення 
надійності і безпеки об’єктів 
будівництва і нерухомості.

Члени комітету  поділили-
ся своїми думками щодо да-
ної проблематики, внесли ряд 
предметних рекомендацій.

Обговорювалися та-
кож питання експертизи 
проектної документації.

Визнано за необхідне про-
вести  засідання Круглого 
столу за участі  замовників бу-
дівництва, девелоперів, керів-
ників проектних і будівельних 
організацій, головних інже-

нерів і архітекторів проектів, 
кошторисників, представ-
ників органів державного на-
гляду для обговорення таких 
питань: – загальна стратегія 
проведення експертизи про-
ектів з визначенням цілей, 
процедурної частини, за-
гальної методології, складу 
та змісту висновків, об’єктів 
експертизи; – відповідаль-
ність за якість проведення 
експертизи; ліцензування 
та сертифікація експертної 
діяльності; – організація управ-
ління експертною діяльністю.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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15 ЛЮТОГО 2019 РОКУ В МІНРЕГІОНІ ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ 

МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Документ розроблено 
відповідно до Меморан-
думу про співробітництво 
щодо розроблення та реалі-
зації Концепції публічного 
управління у галузі будів-
ництва між Міністерством 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ України, 
за участі Будівельної па-
лати України, громадською 
організацією «Разом проти 
корупції», німецьким това-
риством міжнародного спів-
робітництва (GIZ), громад-
ською організацією «Офіс 
ефективного регулювання» 
(BRDO), Конфедерацією бу-
дівельників України, Націо-
нальною спілкою архітек-
торів України, Інститутом 
архітектури, урбаністики 
та регіоналістики НСАУ, ДП 
«ДІПРОМІСТО» та ДП «Укр-
НДІпроцивільбуд».

Про зміст докумен-
та розповів заступник 

Міністра Мінрегіону Лев 
Парцхаладзе.  

 «Відсутність затвердже-
них генпланів та детальних 
планів забудови, містобу-
дівні умови, які видаються, 
на жаль, у ручному режимі 
– це все наслідки недоско-
налого управління в галузі 
і відсутності публічного до-
ступу до інформації про неї. 
Через це маємо проблеми із 
забудовою, диспропорцію 
між будівництвом житла та 
соцінфраструктури. Повин-
ні бути створені прозорі 
правила гри для всіх учас-
ників. І Концепція публічно-
го управління у будівництві 
дозволить це зробити. Тому 
ми дуже зацікавлені у її ро-
зробці», – повідомив заступ-
ник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Лев Парцха-
ладзе.

Зокрема, проектом Кон-

цепції пропонується:
 – систематизація усіх 

норм законодавства у Місто-
будівний кодекс;

– створення Містобудів-
ного кадастру та його взає-
модія з іншими офіційними 
кадастрами та реєстрами, 
зокрема, Державним зе-
мельним кадастром, Дер-
жавним реєстром речових 
прав на нерухоме майно, 
адресним реєстром;

 – забезпечення публіч-
ності усіх дозволів та погод-
жень, що надаються;

 – дієва система архітек-
турно-будівельного контро-
лю та нагляду, і громадсь-
кий контроль;

– захист та охорона від 
забудови культурних пам’я-
ток та інші важливі зміни.

«Висловлюю щиру по-
дяку усім розробникам. До-
кладемо всіх зусиль, щоб 
Концепція стала практикою 
і привела до прогресу - ста-
лого розвитку міст та ком-
фортного середовища для 
громадян», - додав Лев Пар-
цхаладзе.

Після завершення ро-
зробки Концепція буде 
публічно обговорена за 
круглим столом за участю 
широкого кола фахівців, 
експертів та громадськості, 
за необхідності доопрацьо-
вана, після чого буде на-
правлена на розгляд до Ка-
бінету Міністрів України.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України 
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МИ СПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА 
ВАРТІСТЮ ПОНАД 400 МЛН ГРН, — ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР – 

МІНІСТР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ УКРАЇНИ 
ГЕННАДІЙ ЗУБКО

Ми врегульовуємо та 
спрощуємо процедури за-
твердження пріоритет-
них проектів будівництва 
вартістю понад 400 млн 
грн, які реалізуються за 
бюджетні кошти, кошти 
державних і комунальних 
підприємств, а також кре-
дити, надані під державні 
гарантії. 

Відтепер терміни схва-
лення та затвердження про-
ектної документації ско-
ротяться з 6 до 1 місяця.

Про це наголосив Віце-
прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко, коментую-
чи схвалення Урядом поста-
нови, розробленої Мінре-
гіоном, «Про внесення змін 
до Порядку затвердження 
проектів будівництва та 
проведення їх експертизи».

«Ключова зміна – за-
твердження проектів будів-
ництва вартістю понад 400 
млн грн не потребуватиме 
схвалення та затвердження 
окремим розпорядженням 
Уряду. Відтепер це компетен-
ція виключно органів влади 
на місцях. Такі зміни дозво-

лять залучити інвестиції в 
будівельну галузь, скоротити 
процедури затвердження і, 
таким чином, пришвидши-
ти реалізацію необхідних 
масштабних інфраструктур-
них проектів — проектів за-
кладів охорони здоров’я та 
освіти, ЦНАПів та центрів 
безпеки, автошляхів місце-
вого значення тощо», — на-
голосив Геннадій Зубко.

За його словами, змі-
ни також стосуватимуться:

— процедур затверджен-
ня та проведення експерти-
зи проектів будівництва, які 
підлягають оцінці впливу на 
довкілля (проекти будівни-
цтва подаються на експер-
тизу разом з результатами 
оцінки впливу на довкілля);

— схвалення та за-
твердження проектів будів-
ництва об’єктів загальною 
кошторисною вартістю 120 
млн грн і більше, що реалізу-
ються із залученням бюджет-
них коштів, а також кредитів 
наданих під державні га-
рантії, за наявності відповід-
них рішень щодо їх залучен-
ня – ЦОВВ і ОДА, а до 120 млн 
грн – державними та кому-
нальними підприємствами, 

установами та організаціями;
— схвалення та за-

твердження проектів будів-
ництва об’єктів загальною 
кошторисною вартістю 120 
млн грн і більше, що реалі-
зуються за рахунок коштів 
місцевих бюджетів, — вико-
навчими органами сільсь-
ких, селищних, міських рад;

— затвердження держав-
ними та комунальними під-
приємствами проектів будів-
ництва об’єктів незалежно 
від їх вартості, що реалізу-
ються за рахунок їх власних 
коштів, за погодженням із ор-
ганами виконавчої влади або 
місцевого самоврядування;

— проекти будівництва, 
що реалізуються підприєм-
ствами, суб’єктом управлін-
ня яких є КМУ, із залученням 
бюджетних коштів, влас-
них коштів підприємств, а 
також кредитів, наданих 
під державні гарантії, за-
тверджуються незалежно від 
їх вартості цими підприєм-
ствами у разі передбачен-
ня у затверджених фінан-
сових планах відповідних 
видатків на їх реалізацію.

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