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СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Петро ШИЛЮК: Будуємо за сучасними вимогами, прагнемо працювати 
відповідально, прозоро і чесно  

Нещодавно у Будівельній палаті ми 
підбивали підсумки 2018 року. Аналізу-
вали загальні показники, передовсім, 
введення в експлуатацію житла, про-
мислових та інфраструктурних об’єктів.

Лунало багато різних думок, але всі зій-
шлися на тому, що ситуація в галузі вимагає 
активізації роботи всіх учасників будівельно-
го ринку, зокрема і Будівельної палати як най-
більшого об’єднання будівельників України.

Коли в державі розвивається виробництво, 
з’являються нові підприємства, автошляхи, 
мости,  будується житло  – країна має майбутнє. 

 Оцінюючи в цілому роботу будівельного 
комплексу протягом минулого року, може-
мо сказати, що підсумки  досить суперечливі. 

З одного боку, є збільшення загаль-
них обсягів будівництва -  на 104,4%. Без 
розкачки почали і нинішній 2019 рік. 

Порівняно з іншими галузями будівни-
цтво виглядає досить непогано. Так, за  індек-
сом виробництва у  2018 році  будівництво  
поступається лише сільському господар-
ству, зате випереджає, наприклад, промис-
лове виробництво, добувну промисловість.

Водночас звертає на себе увагу знижен-
ня індексу капітальних інвестицій у будів-
ництво –  86,1%  порівняно з 2017 роком. 

Зменшилася і загальна  площа прийнятого 
в експлуатацію  житла - на 5,7% -  тоді як по-

треба в ньому в нашій країні лише зро-
стає, передовсім за рахунок вимушених 
переселенців, учасників бойових дій.

 Очевидно, що всі ці нерівномірності 
розвитку є відображенням загальних тен-
денцій економічного становища країни.  

Між тим світова практика свідчить, 
що саме будівельний комплекс, зокрема, 
будівництво житла є одним з ефектив-
них засобів виходу з кризи. Сполучені 
Штати Америки в період Великої де-
пресії, Західна Німеччина після Другої 
світової війни різко активізували саме 
будівельну галузь, спрямовували туди 
потоки інвестиції - бюджетні, фондові, 

залучали кошти населення.   Відповідно зроста-
ла частка будівництва у структурі ВВП країни. 

Нині середній показник частки будів-
ництва у ВВП європейських країн ста-
новить близько 6%, наприклад, у Поль-
щі  9%. А в Україні лише трохи більше 2%.

І це при тому, що вітчизняний будівель-
ний комплекс готовий будувати багато, якіс-
но, за сучасними енергозберігаючими ви-
могами. Маємо і виробничі потужності, і 
досвід використання новітніх матеріалів і 
технологій. Незважаючи на всі кризові яви-
ща, галузь зберегла кадровий потенціал, до-
статній для реалізації масштабних завдань.

До всього цього активно долучається і Бу-
дівельна палата, її експертне середовище. 

Як відомо, розвиток будівництва  сти-
мулює 5-7 інших, суміжних  галузей еко-
номіки, створення додаткових робочих місць. 

То чому ж ми тупцюємо на місці? 
Перш за все, через брак коштів, ін-

вестицій, до того все ще багато пи-
тань вирішується у непрозорий спосіб.  

Потрібні комплексні програми залучення 
потужних інвесторів, розвиток державно-при-
ватного партнерства, подальша дерегуляція, 
загальне поліпшення бізнес-клімату в країні.  

Тут слід сказати, що Уряд, Мінре-
гіон останнім часом здійснюють кроки 
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щодо спрощення ведення будівництва. 
У 2018 році, як відомо, у світовому рей-

тингу легкості ведення бізнесу Doing 
Business за компонентом  “Отримання до-
зволів на будівництво”  Україна показала 
відчутне зростання – з 140-го на 30 місце.   

За сукупними показниками цього рейтин-
гу Україна посіла 76-е місце серед 190 країн.

Але як це відчувається на практиці?  
Ми часто чуємо виступи, інтерв’ю, своєрідні 

рапорти про чергові зусилля Мінрегіону щодо 
усунення бюрократичних перепон у  будівель-
ній справі, запровадження нових ДБН, про зако-
нодавчі зміни у містобудівній діяльності. Навіть 
було заявлено, що кожен пункт  просування у 
рейтингу легкості ведення бізнесу може залучи-
ти  в економіку країни до 600 млн.дол. інвестицій.

На жаль, статистика свідчить, що не все тут 
так гладко.

Обсяги прямих іноземних інвестицій в 
Україну зростають не так швидко, як хотіло-
ся.  Минуло року, наприклад, отримали приріст 
лише у 400 млн.дол. 

Будівельна палата і я, її Президент, від імені 
будівельної спільноти на всіх рівнях заявляє-
мо про необхідність вжиття ряду заходів, які 
можуть позитивно вплинути на ситуацію.

Передовсім йдеться про таке: 
• На законодавчому рівні слід забезпе-

чити повноцінне фінансування державних 
програм будівництва доступного житла для 
пільгових категорій громадян та молодіжно-
го кредитування. Адже поки що виходить так, 
що програми є, а фінансування мінімальне.

Підтримуємо наміри Уряду щодо забезпечен-
ня житлом учасників бойових дій, зокрема, вете-
ранів АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб, 
через механізм відповідної бюджетної програ-
ми. Її ініціює  Міністерство у справах ветеранів. 
За офіційними даними сьогодні в Україні налі-
чується близько 326 тисяч учасників бойових 
дій, зокрема, ветеранів АТО. Ще майже 1,4 млн 
внутрішньо переміщених осіб взято на облік.

• В умовах децентралізації та суттєвого 
зростання доходів місцевих бюджетів з’явля-
ються нові можливості для розширення фінан-
сування регіональних програм будівництва 
житла для громадян, які потребують соціаль-
ного захисту. Ми підтримуємо розширення 
цих та подібних  місцевих програм, що  спри-
ятиме вирішенню житлових проблем грома-
дян, покращенню демографічної ситуації та 
забезпечуватиме сталий розвиток регіонів. 

Відповідні пропозиції ми з нашим 
партнером – Держмолодьжитло - не 
раз  направляли  до урядових структур.

• Давно вже назріло-перезріло питання 
прийняття нової редакції закону  «Про ком-
плексну реконструкцію кварталів (мікрорай-
онів) застарілого житлового фонду», законів 
«Про орендне житло», «Про лізинг житла», які  
відкрили б нові можливості для будівництва 
масового і доступного житла, зокрема сти-
мулювали  залучення додаткових  інвестицій. 
Навколо цих законопроектів було багато роз-
мов, нами проведено не один круглий стіл чи 
конференцію, але справа не рушить з місця. 

Скільки ще чекати?
• Не вперше говоримо про необхідність прий-

няти державну програму підтримки індустріаль-
ного будівництва як одного з напрямів швидко-
го спорудження сучасних енергоекономічних 
панельних житлових будинків. Для широкого 
запровадження індустріального будівництва 
необхідна кардинальна реконструкція та модер-
нізація виробничої бази багатьох підприємств.

І мова тут не про бюджетне фінансування 
таких програм, а про те, що слід законодавчо 
створити сприятливі умови для технічного пе-
реозброєння наших підприємств, зокрема, пе-
редбачити певні преференції для імпорту но-
вого устаткування та обладнання (якщо його 
не в змозі випускати вітчизняний виробник).  

• Ми також пропонуємо розробити ме-
ханізм запровадження договірних відносин між 
забудовниками, підрядними організаціями та 
органами місцевого самоврядування з метою 
вирішення питань прозорого відведення зе-
мельних ділянок, спрощення дозвільних про-
цедур, координації взаємодії будівельників з 
відповідними комунальними службами тощо. 
Натомість, забудовники передають частину но-
воспорудженого житла місцевій владі для на-
ступного виділення його тим категоріям гро-
мадян, які потребують соціального захисту.

Наш партнер – Асоціація міст України підтри-
мує таку пропозицію.

Водночас хочу звернути увагу на такий 
аспект як комплексний розвиток територій. 
Йдеться про те, що за останні роки з’явився пе-
рекіс у здійсненні будівництва: багато будується 
житла, і мало – дитячих садків і шкіл. Виникає 
соціальна напруга щодо переповненості на-
вчальних класів, з чергами на місця у дитсадках. 

І часто несправедливо звинувачують у цьо-
му будівельників, які насправді сплачують 
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податки, вносять свою дольову участь.  

Вважаю, що інвестори і місцева вла-
да обопільно зацікавлені у  розвитку 
міських територій і повинні, як кажуть, 
бачити перспективу, керувати процесом, балан-
сувати інтереси громадськості і забудовників.

Приклад вдалого розвитку міської території 
маємо у Києві, у ЖК «Милославичі», де корпорація 
«ДБК-Житлобуд» збудувала не лише житло, але й 
дитячий садок вартістю понад 70 млн грн. на 280 
місць. Його передано у комунальну власність. 

В Голосіївському районі столиці ком-
панія «Ліко-Холдинг» спорудила не лише 
багатоповерхові житлові комплекси, але і 
сучасний спортивний центр з  басейном, тор-
говий і медичний центри, дитсадок, школу.

Подібні підходи демонструє і вінни-
цький концерн «Поділля», ряд інших 
об’єднань -  членів Будівельної палати.

Але є і протилежні випадки.
У Львові, наприклад, демонтують 7-повер-

ховий будинок, споруджений без відповідних 
дозвільних документів.  Самобуд  став предме-
том судових спорів у різних інстанціях, справа 
дійшла аж до Верховного суду.  Легалізувати  са-
мобуд не вдалося і тепер влада отримала закон-
ні підстави на його знесення.  Коштуватиме це 
міському бюджету не багато не мало  3 млн грн.  

Демонтаж  нещодавно почався і в Києві, 
на Осокорках. Зносять шляхопровід, який, 
як виявляється, незаконно був прокладе-
ний на землях комунальної власності для 
будівництва  нового житлового масиву.

Тут конфлікт міста і забудовника пішов ще 
глибше, аж до розірвання  Київрадою договору 
з будівельною компанією про оренду земельних 
ділянок, де планувалася комплексна забудова.  
На це були відповідні дозволи. Тепер тут на вимо-
гу громадськості будуть споруджувати еко-парк.

Суперечки навколо земельних ділянок, са-
мочинне будівництво – загалом справа не нова, 
але зараз ми бачимо, як міська влада у Львові, 
Києві, в інших містах починає нагадувати про 
свої повноваження, зокрема, щодо  розробки 
місцевих містобудівних програм,  генераль-
них  планів  забудови, врегулювання земельних 
відносин, використання природних ресурсів.

На сайті КМДА за підсумками березневої зу-
стрічі із представниками активістів, які виступа-
ють проти проблемних будівництв, з’явився чи-
малий перелік уже розпочатих об’єктів, відносно 
яких будуть проведені позапланові перевірки. 

Можу лише вітати зусилля громадсь-

кості, які обстоюють своє  право жити у нор-
мальному природному середовищі і не до-
зволяють хаотично забудовувати свої міста.

Але виникають питання до  контролюю-
чих органів, до місцевої влади. Адже житлове 
будівництво – це не голка в сіні, його не схо-
ваєш навіть за високим парканом, за охоро-
ною.  Люди все бачать, реагують на свавілля 
і порушення містобудівних норм, і саме тери-
торіальна влада має бути справедливим ар-
бітром у суперечках між громадськістю і забу-
довниками. Для цього у неї є всі повноваження.

На практиці ж буває  інакше. Конфлікт 
сторін розгорається, а будівництво триває, в 
нього вкладається дедалі більше коштів, ін-
вестор чекає на свої квартири, аж раптом з’яв-
ляються адміністративні приписи і рішення.

Хто в такому випадку крайній?  На жаль, 
це підрядні будівельні організації, які зай-
шли на об’єкт, розпочали роботи, витрача-
ють матеріальні ресурси, а потім будівни-
цтво виявляється лише «частково законним».

Страждає і той, хто вклав свої кошти у 
спорудження омріяного житла.  Йому, як ка-
жуть, не до жиру, не до проблем довкілля.

Така ситуація породжує недовіру гро-
мадськості до влади – місцевої і централь-
ної (обов’язково!), незадоволення її дія-
ми чи бездіяльністю, виникають підозри у 
корумпованості, закулісних домовленостях... 

Цілком  підтримую слова Прем’єр-міністра 
В.Б.Гройсмана, який нещодавно на зустрічі з  
міськими головами сказав:

«У нас є дуже успішні приклади (розбудо-
ви міст), а є й проблеми. Будуються великі ба-
гатоповерхівки, ущільнюється забудова, при 
цьому землі передаються без аукціонів, що 
робить громаду біднішою. Пайова участь або 
сплачується не в повному обсязі, або взагалі 
не сплачується. А це мільярди. І це також ро-
бить наші громади біднішими. - Проектують 
одне, а потім збільшують поверховість, обся-
ги забудови, корумпують чиновників і нама-
гаються якимось чином домовитися про вве-
дення об’єктів в експлуатацію. Починається 
розбудова різних тіньових схем. Хто від цього 
страждає? Пересічний український громадя-
нин. І ми не можемо і не маємо права ставити 
на догоду забудовників цілі міста і громади».

Сподіваюсь, так і буде.
Будівельники вміють будувати зо сучасними 

вимогами  і прагнуть працювати відповідально, 
прозоро і чесно. 
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Збори Української ради інженерів-будівельників

Відбулися збори Україн-
ської ради інженерів-бу-
дівельників, які провів пре-
зидент УкрРІБ, президент 
Будівельної палати, Герой 
України  П.С.Шилюк.

У засіданні взяли участь 
керівники організацій – за-
сновників УкрРІБ: ректор  
Київського національного 
університету будівництва та 
архітектури П.М.Куліков, пре-
зидент Академії  будівництва 
України І.І.Назаренко, прези-
дент Спілки наукових та ін-
женерних об’єднань України 
М.М.Кірюхін, а також перший 
віце-президент Будівель-
ної палати С.Т.Сташевський.

Були розглянуті підсумки 

діяльності Української ради у 
2018 році та визначені перспек-
тивні  напрями її діяльності. 

Відзначено актуальність 
створення   УкрРІБ як провід-
ного об’єднання інженерної 
спільноти в країні.  Відповід-
но до своїх статутних повно-
важень новостворена органі-
зація  започатковує роботу, 
зокрема,  щодо  підвищення 
кваліфікаційного рівня  україн-
ських інженерів-будівель-
ників з урахуванням вимог 
європейських стандартів, йде 
налагодження міжнародного 
науково-технічного співробіт-
ництва з залученням можли-
востей зарубіжних партнерів.

Восени минулого року 

УкрРІБ було прийнято до 
складу Європейської Ради 
цивільних інженерів та нада-
но статус асоційованого чле-
на Європейської Ради інже-
нерних (будівельних) палат.

УкрРІБ разом з партнер-
ськими організаціями, на 
виконання  Концепції ро-
звитку цифрової економіки 
та суспільства України на 
2018-2020 роки, затвердже-
ної Урядом минулого року, 
ініціює заходи щодо удоско-
налення управління будівель-
ною галуззю на основі сучас-
них цифрових технологій.

Зокрема йдеться про впро-
вадження  інформаційного мо-
делювання в будівництві (ВІМ) 
на всіх етапах життєвого циклу 
об’єктів капітального будівни-
цтва та нерухомості в Україні.

Учасники засідання схва-
лили план першочергових 
заходів на виконання ста-
тутних повноважень УкрРІБ, 
були обговорені інші питан-
ня діяльності організації.  

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Керівники Будівельної палати взяли участь у Форумі роботодавців 
будівельної галузі та Днях кар’єри у КНУБА

У Київському національ-
ному університеті будівни-
цтва та архітектури відбувся  
щорічний Форум робото-
давців будівельної галузі та 
Днів кар’єри.

Студенти та викладачі 
вузу отримали можливість 
обговорити разом з представ-
никами Міністерства освіти 
і науки, провідних будівель-
них організацій, профспілок  
питання вдосконалення 
навчального процесу, а го-
ловне - визначити перспек-
тивні  варіанти працевлашту-
вання  майбутніх будівельників.

Відкрив Форум ректор 
КНУБА, професор П.М.Куліков.

В холі актового залу було 
розгорнуто велику виставку 
«Ярмарок вакансій». Ділова 

програма заходу включала  
круглі столи та панельні дис-
кусії - з питань  збереження 
кадрового потенціалу Украї-
ни, поєднання навчання і про-
фесійного росту, упроваджен-
ня інформаційних технологій.

У роботі Форуму взяв 
участь перший віце-президент 
Будівельної палати України, 
заступник голови Наглядової 
рали КНУБА С.Т.Сташевський, 
який передав вітання від  пре-
зидента Будівельної палати, 
Героя України П.С.Шилюка.

У виступах перед учас-
никами Форуму, студента-
ми, журналістами С.Т.Ста-
шевський наголосив на 
необхідності посилення прак-
тичної складової у навчаль-

ному процесі, запроваджен-
ня дуальної системи освіти.

Перед будівельним ком-
плексом країни стоять важ-
ливі завдання, особливо у 
секторі житлового будівни-
цтва, сказав він. «Житлова 
проблема лише загострюєть-
ся, зокрема,  через появу но-
вих категорій громадян, які 
потребують у цьому питання 
соціальної підтримки – це ви-
мушені переселенці, учасники 
бойових дій. Актуальними є 
проблеми реконструкції за-
старілого житла, яке подеку-
ди вже стає непридатним для 
проживання, спорудження 
орендного житла, інженер-
них комунікацій тощо.  Тому 
питання підготовки сучас-
них якісних кадрів для галузі 
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набуває особливої гостро-
ти», - сказав С.Т.Сташевський.

У цьому контексті він 
наголосив на важливості 
реалізації положень Ме-
морандуму про співпрацю, 
підписаного між Будівель-
ною палатою та Міністер-
ством освіти і науки України. 

За словами С.Т.Сташевсь-
кого, також належить спіль-
но виробити систему заходів, 
які вивели б відносини між 
роботодавцем,  навчальним 
закладом  і набувачем освіти 
на цілком конкретні договір-
ні засади, де кожна сторона 
бере на себе певні зобов’я-
зання і гарантує їх виконан-
ня, включно до відпрацю-
вання певної кількості років.  

«Тут не йдеться про 
якесь закріпачення молодих 
спеціалістів, навпаки ми має-
мо запропонувати їм при-
вабливіші умови праці, со-
ціального пакету, ніж той же 
закордон. Це може бути, зо-
крема,  і реальна перспектива 

отримання власного житла на 
пільгових умовах, і перспек-
тива кар’єрного зростання, 
солідне соціальне забезпечен-
ня», сказав С.Т.Сташевський. 

Він розповів про досвід 
роботи з молодими будівель-
ними кадрами у корпорації 
«ДБК-Житлобуд», якою ке-
рує П. С. Шилюк, про робо-
ту корпорації щодо широкої 

модернізації виробничих 
потужностей,  спорудження 
житла за новітніми енергоз-
берігаючими технологіями. 

У заходах Форуму взяли 
участь віце-президенти Бу-
дівельної палати , А.А.Дронь, 
П.М.Куліков, І.М.Салій, член 
президії БПУ М.Ю.Іщенко.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Керівники Будівельної палати взяли участь у Круглому столі  з нагоди 
річниці Чорнобильської катастрофи

Керівники Будівельної па-
лати взяли участь у Круглому 
столі  з нагоди річниці Чорно-
бильської катастрофи, прове-
деному Чорнобильською асо-
ціацією  народних депутатів 
України (ЧАНДУ).

Головним питанням 
було обговорення проблем 
медичного забезпечен-
ня постраждалих внаслідок 
катастрофи  на ЧАЕС у віддале-
ному поставарійному періоді.

У виступах співлоголови  
ЧАНДУ,  голови підкомітету з 
питань будівництва та архі-
тектури Комітету Верховної 
Ради України О.О.Марченка, 
першого заступника генераль-
ного директора Національно-
го наукового центру радіацій-
ної медицини НАМН України 
професора В.О.Сушка, народ-
них депутатів П.В.Дзюблика, 
В.А.Корчика,  екс-міністра з пи-
тань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської 
катастрофи В.В.Дурдинця, го-
лови Чорнобильського комі-
тету Верховної Ради другого 
скликання, віце-президента 
ГО «Союз Чорнобиль України» 
В.М.Яценка, керівника Україн-
ської екологічної асоціації «Зе-
лений світ» Ю.І.Самойленка, а 
також представників наукових 
і медичних установ, громадсь-
ких організацій наголошувало-
ся на необхідності кардиналь-
ного покращення медичного 
забезпечення і соціального за-
хисту ліквідаторів та постра-
ждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Станом на 1 січня 2019р. ста-
тус учасників ліквідації наслід-
ків аварії мають 193779 грома-
дян України. Загалом в Україні 

налічується понад 1690 тис. осіб, 
у тому числі 355 тис. дітей, які 
визнані потерпілими внаслідок 
цієї техногенної катастрофи.

У загальній кількості по-
страждалих спостерігається 
зростання осіб з інвалідністю, 
а також підвищення захво-
рюваності та смертності се-
ред усіх категорій громадян.

При цьому упродовж 
2007-2019 років чисель-
ність постраждалих змен-
шилася майже на третину.

 Відзначалося, що 2014 
року законодавець ліквідував 
низку важливих соціальних 
програм, зокрема, щодо ком-
плексного медико-санітарного 
забезпечення постраждалих, 
скасовано гарантії щодо сана-
торно-курортного лікування 
ліквідаторів. Минулого року 
Конституційний суд визнав не-
конституційними обмеження 
та скасування прав громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

Отже, виконання держа-
вою свого обов’язку щодо 
соціального захисту постра-
ждалих потребує належного 
обсягу бюджетних видатків.

На загальну думку, світовий 
досвід вивчення віддалених 
наслідків впливу радіаційної 
аварії такого масштабу свід-
чить про те, що медичні та , 
відповідно, соціальні, пробле-
ми, зумовлені Чорнобильською 
катастрофою, зарано вважати 
вирішеними чи неактуальними.

Українські вчені застеріга-
ють від ризиків розвитку захво-
рювань у різних категорій по-
страждалих. На жаль, реалізація 
цих ризиків відбувається також 
і у віддаленому поставарійному 

періоді, тобто на даний час, і буде 
відбуватися у майбутньому.

Перший віце-президент Бу-
дівельної палати С.Т.Сташевсь-
кий, екс-перший віце-прем’єр 
України, який був одним з 
керівників Києва у той особли-
вий «чорнобильський» період, 
у своєму виступі відзначив ве-
личезну роботу, проведену тоді 
органами державної і місцевої 
влади при ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС, і згодом – при 
організації медичної та со-
ціальної допомоги, пенсійного 
забезпечення постраждалих.

На жаль, за словами С.Т.Ста-
шевського, у наш час вирішення 
«чорнобильських» питань від-
ходить на другий план, зокрема, 
при формуванні соціальних ви-
трат у бюджетах різних рівнів.

Є необхідність, сказав 
він, нагадати чиновникам 
про необхідність виконан-
ня взятих державою зобов’я-
зань перед людьми, які ціною 
власного здоров’я, ліквідо-
вували тяжкі наслідки неба-
ченої доти радіаційної аварії.

Було відзначено, що Бу-
дівельна палата, на виконання 
положень меморандуму про спі-
впрацю з  ЧАНДУ,  здійснює ряд 
заходів, спрямованих на поси-
лення соціального захисту «чор-
нобильців», зокрема, йдеться 
про     підготовку та реалізацію 
програм будівництва доступ-
ного житла для постраждалих.

У роботі Круглого столу взяв 
участь віце-президент Будівель-
ної палати, член правління 
ЧАНДУ, колишній керівник Чор-
нобильського штабу Мінжитло-
комунгоспу України А.А.Дронь.

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Представник Будівельної палати України взяв участь у комітетських 
слуханнях «Молодіжне житлове кредитування – 

вклад в майбутнє європейської України»

18 квітня у Верховній 
Раді України відбулися комі-
тетські слухання «Молодіж-
не житлове кредитування 
– вклад в майбутнє європей-
ської України», організовані 
парламентським Комітетом 
з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту і туризму. 

Участь у них взяли на-
родні депутати України, 
представники центральних 
органів виконавчої влади, 
органів місцевого самовря-
дування, громадських та 
міжнародних організацій.

Відкриваючи слухан-
ня, голова парламентського 
комітету Артур Палатний на-
голосив на актуальності роз-
глядуваного питання, нагадав 
про актуальний стан справ 
щодо фінансування житло-
вих програм для молоді та 
закликав учасників слухань 
до конструктивної дискусії.

Учасників слухань 
привітав заступник міністра 
регіонального розвитку 
України Лев Парцхаладзе, 
побажавши плідної роботи.

У своєму виступі голова 

правління Держмолодьжитла 
Сергій Комнатний висловив 
сподівання, що сьогоднішні 
слухання і подальша актив-
на позиція Комітету та його 
керівництва допоможуть пе-
рейти від слів до практичного 
вирішення житлової пробле-
ми молоді. А Держмолодьжит-
ло зі свого боку і надалі роби-
тиме для цього все залежне.

«Зайве говорити про його 
актуальність цього питання 
в умовах, коли Україна ката-
строфічно втрачає людський 
потенціал, насамперед мо-
лодь. На жаль, у нас багато го-
ворять, але мало роблять для 
того, щоб створити українцям 
стимули залишатися жити, на-
роджувати дітей і працювати 
вдома, а не під чужими парка-
нами», - сказав очільник Фонду.

Сергій Комнатний стисло 
нагадав про механізм пільго-
вого кредитування, закріпле-
ний статтею 10 Закону України 
«Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку мо-
лоді в Україні». На виконання 
цього Закону постановою Уря-
ду затверджено Положення 

про порядок надання пільго-
вих довготермінових кредитів 
молоді на придбання житла.

Не один рік програма пра-
цювала і приносила гарні 
результати для молоді. Але, 
починаючи з 2015 року, век-
тор державної молодіжної і 
житлової політики змінився. 
На жаль, питання підтримки 
молоді у вирішенні її житло-
вого питання сьогодні серед 
пріоритетів держави відсут-
нє. Зараз програма підтри-
мується лише місцевими 
бюджетами. Протягом остан-
ніх років є чітка тенденція 
до збільшення фінансуван-
ня саме з місцевих бюджетів.

«Я переконаний: навіть 
в умовах децентралізації, 
розширення можливостей 
місцевого самоврядування, 
питання підтримки молоді 
у всіх напрямках, не лише 
у житловому питанні, має 
бути безумовним пріорите-
том на державному рівні. Бо 
скоро не буде кому працюва-
ти в національній економі-
ці», - підкреслив Комнатний.

«Якщо молодий грома-
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дянин, молода мати матиме 
можливість не їхати за кор-
дон, не покидати дітей на 
роки на бабусь, а придбати 
власну оселю, - я перекона-
ний, питання заробітку в іно-
земній державі відпаде для 
дуже багатьох», - переконаний 
керівник Державного фонду.

Він зазначив: «Дехто вва-
жає, що пільгове кредиту-
вання молоді є економічно 
невигідним для держави. 
Мовляв, як тільки народить-
ся дитина, молода сім’я пере-
стане сплачувати відсотки, а 
коли з’явиться друга і третя, 
то половина кредиту взагалі 
не повернеться до бюджету. 
Категорично заперечую про-
ти такого підходу. Це не ма-
тематика, це не бухгалтерія: 
це людські долі! Ухвалюючи 
рішення про відновлення мо-
лодіжних житлових програм, 
слід проаналізувати економіч-
ні фактори, які однознач-
но свідчать про доцільність 
існування таких програм».

Завершуючи, голова прав-
ління Фонду нагадати: Украї-

на входить до числа 30 най-
більш старих країн світу за 
часткою осіб віком 60 і більше 
років. Світові процеси «старін-
ня націй» не оминули і нашу 
країну. Якщо ця ситуація збе-
режеться, якщо не створимо 
умови для повноцінного ро-
звитку молодих громадян, 
молодих сімей, - невдовзі 
ввійдемо до сумної десятки лі-
дерів країн світу, що старіють 
найшвидше. А одночасно по-
повнимо трудовий і «мозко-
вий» потенціали Польщі, Чехії, 
Угорщини чи США з Канадою.

«Щоб уникнути такого 
сценарію, нам потрібна нова 
якість державної політики. 
На державному рівні, поряд із 
безумовно важливими рефор-
мами освіти, медицини, армії 
– пріоритетом має стати мо-
лодь: у тому числі житло для 
неї і гідно оплачувана робота, - 
резюмував Сергій Комнатний. 
– «Нашого цвіту по всьому 
світу» - прислів’я, безумовно, 
поетичне. Та настав час ство-
рити благодатний ґрунт для 
цього нашого цвіту – якщо не 

тепличні, то прийнятні умо-
ви для наших молодих лю-
дей, які зроблять вигідним 
для них залишатися вдома».

Під час слухань прозвуча-
ли виступи депутатів парла-
менту, представників орагнів 
місцевого самоврядування 
міста Харкова, Херсонської і 
Київської областей, лідерів 
молодіжних організацій і 
об’єднань, Громадської ради 
при Держмолодьжитлі, асо-
ціації «Укрмолодьжитло».

За результатами комітет-
ських слухань обговорена і 
буде ухвалена резолюція, яка 
містить, зокрема, заклик до 
виконавчої влади держави 
за підсумками роботи еко-
номіки у І півріччі 2019 року 
передбачити фінансування 
програми житлового кре-
дитування молодих родин.

У засіданні взяв участь 
Віце-президент – Виконав-
чий директор Будівельної 
палати України А. Дронь, пра-
цівники Секретаріату БПУ. 

Джерело: Держмолодьжитло  
та прес-служба БПУ
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За підсумками перших 3-х 
місяців 2019 року підприємства 
України виконали будівельні 
роботи на суму 26,5 млрд грн. 
Індекс будівельної продукції по 
відношенню до аналогічного 
періоду 2018 року склав 124,3%.

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

“У 2019-му будівельна галузь 
продовжує зростати. За підсум-

ками І-го кварталу вже вико-
нано робіт на 26,5 млрд грн. Це 
на 24% більше, ніж за такий же 
період минулого року. Маю надію, 
що протягом наступних міся-
ців таке зростання закріпиться 
і продовжиться”, — сказав він.

За підсумками звітного 
періоду індекс будівництва ін-
женерних споруд склав 145,2%, 
будівель – 109,8% (житлових 
– 91,8%, нежитлових – 133%).

У розрізі регіонів, лідерами за 
обсягами виконання будівельних 

робіт стали Дніпропетровська об-
ласть (3,6 млрд грн), Харківська 
область (2,9 млрд грн), Одеська 
область (2 млрд грн) та м. Київ (6,5 
млрд грн). Їх впевнено наздоганяє 
Львівська область (1,7 млрд грн).

Нове будівництво, реконструк-
ція та технічне переоcнащення 
становили 79,6% від загального 
обсягу виробленої будівельної про-
дукції, капітальний і поточний ре-
монти – 11,5% та 8,9% відповідно.

Джерело: Мінрегіон

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

За І квартал об’єми будівництва зросли на 24%

Скасування пайового внеску дозволить Україні продовжити 
підвищення у Doing Business за компонентом 

«Отримання дозволів на будівництво»
Пайовий внесок в Україні 

у тому вигляді, в якому він за-
раз існує, є неефективним, 
породжує високі корупційні 
ризики, і найважливіше — не 
виконує свою головну функцію 
— розвиток інженерно-транс-
портної та будівництво нової 
соціальної інфраструктури на-
селених пунктів. 

Повна його відміна по Україні 
сприяє покращенню бізнес-клі-
мату, що, у свою чергу, дозво-
лить країні піднятися у рейтингу 
легкості ведення бізнесу Doing 
Business за компонентом “Отри-
мання дозволів на будівництво”.

Таку думку висловив заступ-
ник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господар-
ства України Лев Парцхаладзе.

“Сьогодні розмір пайового 
внеску у розвитку інфраструк-
тури розраховується на підставі 
загальної кошторисної вартості 
будівництва об’єкта, яка визна-
чається відповідно до будівель-
них норм, державних стандартів і 
правил. Для нежитлових будівель 

і споруд її граничний розмір скла-
дає 10%, для житла – 4%. Але по 
факту частка пайової участі в до-
ходах місцевих бюджетів дуже 
мала (близько 1%) і на будівни-
цтво нових дитячих садків, шкіл 
та іншої інфраструктури із ко-
штів пайового внеску ці кошти не 
витрачаються. Крім того, цільове 
призначення цих коштів ніким 
не контролюється, тому пайовий 
збір, по суті, став «легалізованим 
хабарем забудовників» і пород-
жує високі корупційні ризики з 
боку органів місцевого самовря-
дування. Сьогодні регіони мають 
потужну фінансову підтримку в 
рамках децентралізації, і місцеві 
бюджети зростають. Тому пайо-
ва участь у тому вигляді, в якому 
вона є зараз, давно себе віджила і 
потребує відміни”, — зазначив він.

За підрахунками експертів, 
повна відміна пайової участі по 
всій Україні буде сприяти покра-
щенню інвестиційної привабли-
вості та дозволить унеможливити 
корупційні прояви у будівни-
цтві і потрапити в ТОП-20 Doing 
Business за компонентом «Отри-

мання дозволів на будівництво».
Зараз Україна — одна з лідерів 

за темпами зростання у Doing 
Business серед 190 країн. У загаль-
ному рейтингу наша країна зай-
має 71 сходинку. А за показником 
“Отримання дозволів на будів-
ництво” за 2 роки ми покращи-
ли позицію з 140 на 30-те місце.

За підрахунками експертів 
Світового банку, один пункт 
у загальному рейтингу Doing 
Business дає можливість до-
датково залучити близько 
$600 млн в економіку країни.

Довідково:
Doing Business характеризує 

стан інвестиційного клімату 
в 190 країнах світу. Це резуль-
тат щорічного дослідження, що 
оцінює простоту ведення під-
приємницької діяльності. Світо-
вий банк розраховує цей індекс з 
2003 року за такими критеріями, 
як легкість відкриття нового біз-
несу, отримання дозволів на бу-
дівництво, реєстрація власності, 
отримання позики, захист прав 
інвесторів, сплата податків тощо.

Джерело: Мінрегіон
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про результати засідання Комітету 23 квітня 2019 року

На засіданні Комітету 23 
квітня 2019 року, проведе-
ному у кулуарах Верховної 
Ради України (III поверх, вул. 
М. Грушевського, 5), розгля-
нуто проект Закону про вне-
сення змін до деяких законів 
України щодо врегулювання 
окремих питань у сфері на-
дання житлово-комунальних 
послуг (реєстр. №10228 від 
10.04.2019, поданий народни-
ми депутатами України Ан-
дрієвським Д.Й., Бабак А.В., 
Кодолою О.М., Шиньковичем 
А.В., Сташуком В.Ф., Гальчен-
ком А.В., Ревегою О.В.) та вирі-
шено рекомендувати Верхов-
ній Раді України включити 
законопроект до Порядку ден-
ного десятої сесії та прийняти 
його у першому читанні за ос-
нову і в цілому як Закон.

Законопроект розробле-
но у Комітеті та узгоджено 
із зацікавленими сторона-
ми (Мінрегіоном, НКРЕКП, 
профільними асоціаціями) з 
метою удосконалення норм 
і положень чинного законо-
давства у сфері надання жит-
лово-комунальних послуг, а 
також врегулювання питань 
перехідного періоду, що вини-
кають через введення в дію 
Закону України від 09.11.2017 
№ 2189-VIII «Про житлово-ко-
мунальні послуги», в частині 
регулювання надання послуг 
з управління багатоквартир-
ним будинком з 10.06.2018 і в 
частині регулювання надан-
ня комунальних послуг  - з 
01.05.2019.

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва 

та житлово-комунального 
господарства, НКРЕКП та 
Асоціація міст України під-
тримують прийняття проек-
ту в цілому. Головним науко-
во-експертним управлінням 
Апарату Верховної Ради 
України наведене деякі заува-
ження до проекту та здійсне-
но висновок про можливість 
прийняття законопроекту у 
першому читанні за основу з 
наступним урахуванням вис-
ловлених зауважень і пропо-
зицій.

Прийняття Закону спри-
ятиме удосконаленню норм 
і положень чинного законо-
давства у сфері житлово-ко-
мунальних послуг, врегулю-
ванню питань перехідного 
періоду у сфері комунальних 
послуг, встановленню чітких 
та зрозумілих організаційних 
вимог в процесі укладання 
нових договорів про надання 
послуг з постачання теплової 
енергії, постачання гарячої 
води, централізованого водо-
постачання та водовідведен-
ня, поводження із побутови-
ми відходами, а також вимог 
щодо формування та встанов-
лення тарифів на ці послуги,  
уникнення різночитань тощо.

Джерело: Комітет Верховної 
Ради України з питань будівництва, 

містобудування і ЖКГ
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