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6 червня Президент Будівельної палати, Герой України П.С.ШИЛЮК 
провів зустріч з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
стор. 3

П.С.ШИЛЮК виступив на Загальних зборах Європейської ради 
цивільних інженерів

стор. 6
Президент Будівельної палати, Герой України П.С.ШИЛЮК провів 

зустріч з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста 
стор. 8

Засідання Антикризової ради громадських організацій 
України та УСПП

ЗМІСТ

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ
стор. 9

В Україні планують запровадити можливість реконструкції  
застарілого житла без прив’язки до поверховості будинків

стор. 10
Місцева влада не повинна відходити від прямої відповідальності 

за забезпечення жителів необхідною соцінфраструктурою
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

П.С.Шилюк виступив на Загальних зборах Європейської ради 
цивільних інженерів

Президент Будівельної 
палати, Президент УкрРІБ,  
Герой України П.С.Шилюк 
взяв участь у роботі Загаль-
них зборів Європейської 
ради цивільних інженерів 
(ЕССЕ), які проходять у сто-
лиці Чорногорії – Подгориці.

Учасники засідання про-
вели дискусію щодо стра-
тегічних цілей Європи у 
будівництві до 2050 року, 
заслухали ряд тематичних 
доповідей, зокрема, щодо 
сейсмічної реабілітації існу-
ючих будівель, підвищення 
енергоефективності. Були 
обговорені поточні питання 
та перспективи діяльності 
ЕССЕ,  ухвалені напрями 
співробітництва з партнер-
ськими структурами світу.

У своєму виступі на пле-
нарному засіданні П.С.Ши-

люк розповів про 
програмні завдан-
ня Української 
ради інженерів-бу-
дівельників, ство-
реної в 2108 році, а 
також про стан ро-
звитку будівель-
ної галузі України, 
висловив  ряд про-
позицій щодо  спі-
впраці з європей-
ськими колегами.

Він, зокрема, 
наголосив на тому, 
що будівельна га-
лузь в Україні тра-
диційно є одним із 
основних секторів 
економіки країни, 
і нині проходить 
етап суттєвого 
оновлення норма-

тивно-правової бази, запро-
вадження європейських норм 
і стандартів, модернізації 
технічних потужностей.

За підсумками 2018 року 
будівельна галузь увійшла 
в трійку лідерів серед сфер 
та видів діяльності, в які 
було вкладено найбільше ка-
пітальних інвестицій. За його 
словами, особливо це поміт-
но у секторах промислового 
будівництва, дорожньої та 
інженерної інфраструкту-
ри. Ці сектори зараз отри-
мують найбільші фінансові 
ресурси завдяки створенню 
в країні сприятливих умов 
ведення бізнесу та  урядовій 
політиці децентралізації.

ПС.Шилюк  докладно 
розповів про зусилля дер-
жавних органів, Будівельної 

палати як провідного об’єд-
нання будівельників, інших 
профільних організацій, 
спрямовані на спрощення 
умов ведення бізнесу у будів-
ництві, особливо у житлово-
му секторі.

У рейтингу легкості ве-
дення бізнесу Doing Business 
Світового банку за показни-
ком “Отримання дозволів на 
будівництво” Україна зроби-
ла відчутний ривок і підня-
лася з  140 місця у 2013 році 
до 30-го. Але ми не вважаємо 
це межею і прагнемо біль-
шого, наголосив П.С.Шилюк.

Нині в Україні розро-
бляється проект Стратегії 
державної житлової політи-
ки на період до 2030 року. 
До його підготовки залу-
чені експерти Європей-
ської економічної комісії 
ООН, українські фахівці, 
зокрема, з Будівельної па-
лати. Це буде фундамен-
тальний документ, в якому 
будуть визначені нові під-
ходи до цієї гострої соціаль-
но-економічної проблеми.

П.С.Шилюк також пові-
домив, що нещодавно в екс-
пертному середовищі, у тому 
числі за участі Будівельної 
палати, завершено роботу 
над проектом  Концепції пу-
блічного управління у сфері 
містобудівної діяльності. Цей 
документ  зараз знаходиться 
на розгляді в Уряді. Концепція 
спрямована на врегулювання 
актуальних проблем галузі 
та забезпечення відкритості 
та прозорості всієї необхід-
ної інформації у будівництві.
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Як керівник УкрРІБ, П.С.
Шилюк докладно розповів 
про перші кроки діяльності 
нової організації, зокрема, 
щодо  підвищення кваліфіка-
ційного рівня  українських 
і н же н е р і в - б уд і в е л ь н и к і в 
відповідно до європейських 
норм, налагодження міжна-
родного науково-технічного 
співробітництва.

Серед першочергових 
завдань УкрРІБ – участь у ре-
алізації заходів  відповідно 
до Концепції розвитку циф-
рової економіки та суспіль-
ства України, затвердженої 
рішенням Уряду. Зокрема, 
йдеться про підготовку нор-
мативно-правового забезпе-
чення впровадження та ви-
користання  інформаційного 
моделювання в будівництві 
(ВІМ-технологія) на всіх ета-
пах життєвого циклу об’єктів 
капітального будівництва 
та нерухомості в Україні.

П.С.Шилюк подяку-
вав європейським коле-
гам, які прийняли Укр-
РІБ до складу членів 
Європейської ради цивіль-

них інженерів, а також  до 
асоційованих членів Європей-
ської ради інженерних палат.
Він висловив упевненість 
у широких перспективах 
співробітництва між україн-
ськими та європейськими 
структурами, які опікують-
ся розвитком  будівельного 
комплексу на сучасних заса-
дах, і підкреслив необхідність 
взаємного обміну кращими  
практиками і здобутками.

В ході роботи Загальних 
зборів П.С.Шилюк провів ряд 
робочих зустрічей з керів-
никами Європейської ради 
цивільних інженерів і Євро-
пейської ради інженерних 
палат – Арісом Чатзідакісом 
і Клаусом Тюррідлем, з коле-
гами з інших країн.

Зокрема відбулася за-
цікавлена розмова з делега-
цією Литовської Республіки, 
в ході якої сторони обміня-
лися думками з питань ре-
конструкції  застарілого жит-
ла; з делегацією Чорногорії 
були обговорені перспекти-
ви співробітництва в галузі 
застосування ВІМ-технології.

Досягнуто домовленості 
про започаткування діло-
вих контактів з рядом ін-
ших національних палат.

В роботі Загальних зборів 
ЕССЕ взяли участь члени 
української делегації: пре-
зидент СНІОУ М.М. Кірюхін, 
член президії БПУ О.Е.Лихо-
вид та перший віце-прези-
дент корпорації «ДБК-Жит-
лобуд» М.М.Мойсеєнко.
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Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Президент Будівельної палати, Герой України П.С.ШИЛЮК провів зустріч 
з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста 

Президент Будівельної па-
лати, Герой України П.С.Ши-
люк провів традиційну зу-
стріч з представниками ЗМІ, 
які висвітлюють  питання 
розвитку будівельної галузі.

 П.С.Шилюк привітав жур-
налістів з святом та подякував 
за їхню активну і компетентну 
професійну діяльність. 

Він зазначив, що подібні зу-
стрічі є нагодою  обмінятися 
думками з приводу співпраці 
Будівельної палати із мас-медіа, 
поговорити про те, як зробити 
її ефективнішою, з користю для 
загальної справи.

Всі ми зацікавлені у тому, 
щоб будівельний комплекс пра-
цював у стабільному режимі, без 
зривів, наголосив П.С.Шилюк. 
Зрозуміло, проблем  вистачає, 
проте, підкреслив він,  будівель-
ники України наполегливо і 
чесно виконують свою роботу. 
Працюють, як кажуть, за будь-я-
кої погоди, виконують важливі 

завдання, які стоять перед ними.
П.С.Шилюк докладно проа-

налізував діяльність будівель-
ного комплексу у сучасних 
умовах, відзначив, зокрема, зро-
стання об’ємів промислового,  
інфраструктурного та житлово-
го будівництва.

Такі показники свідчать про 
те, що будівельна галузь Украї-

ни продовжує розвиватися і 
спроможна вирішувати більш 
масштабні завдання.

Президент Будівельної 
палати розповів про участь 
української делегації у роботі 
Загальній асамблеї Європейсь-
кої ради цивільних інженерів, 
яка днями відбулася у Чорно-
горії.
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«Я поінформував своїх єв-
ропейських колег про те, що 
протягом останніх років бу-
дівельна галузь України про-
ходить період технічного пе-
реоснащення та модернізації, 
в ній запроваджуються євро-
пейські технологічні норми і 
стандарти, - сказав П.С.Шилюк. 
- Також було повідомлено, що 
у  2018 році Будівельна пала-
та разом з   Спілкою наукових 
та інженерних об’єднань, Ака-
демією будівництва України 
та  Київським національним 
університетом будівництва та 
архітектури заснували Україн-
ську раду інженерів-будівель-
ників (УкрРІБ)».  

«Новостворену структуру 
уже прийнято до авторитетних 
європейських організацій: дій-
сним членом - до Європейської 
ради цивільних інженерів та 
асоційованим членом - до Єв-
ропейської ради будівельних 
палат, яка об’єднує країни-чле-
ни Євросоюзу», - сказав далі 
П.С.Шилюк.

В ході зустрічі з журналі-
стами, в якій взяли участь  

працівники журналу «Prof 
Build», «Будівельного журна-
лу», телепрограми «Будівель-
ний стандарт», Національної 
енциклопедії будівництва 
ProfiDom.com.ua,  видавничо-
го дому «Best Media GROUP» 
та Київського прес-клубу, від-
бувся обмін думками з приво-
ду поліпшення висвітлення 
діяльності будівельного ком-
плексу в мас-медіа, підтримки 
ініціатив Будівельної палати, 
спрямованих, зокрема, на вдо-

сконалення законодавчого 
забезпечення будівництва до-
ступного житла, реконструк-
цію кварталів старої забудови, 
реалізації програм індустріаль-
ного домобудування.  

У зустрічі також взяли 
участь перший віце-президент 
Будівельної палати С.Т.Сташев-
ський, віце-президент – вико-
навчий директор А.А.Дронь, 
працівники секретаріату БПУ. 

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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Засідання Антикризової ради громадських організацій 
України та УСПП

Відбулося спільне  роз-
ширене засідання Анти-
кризової ради громадських 
організацій України та прав-
ління УСПП. В його роботі 
взяв представник Будівель-
ної палати України -  члена 
Антикризової ради – пер-
ший віце-президент Палати 
С.Т.Сташевський.

В ході засідання пред-
ставники ділової спільно-
ти обговорили низку про-
блем розвитку економіки 
держави, які потребують 
комплексних, узгоджених 
рішень за участі структуро-
ваного громадського сектору. 

На думку учасників за-
сідання, вкрай актуальним 

залишається розробка дер-
жавної стратегії економічного 
та промислового розвитку на 
найближчий та середньостро-
ковий період, яка має бути 
розроблена лише в партнер-
стві з громадськими струк-
турами промисловців, під-
приємців, роботодавців.

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

В Україні планують запровадити можливість реконструкції 
застарілого житла без прив’язки до поверховості будинків

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України роз-
робляє новий законопроект 
“Про комплексну реконструк-
цію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фон-
ду”. Згідно з ним, пропонуєть-
ся впровадити можливість 
реконструкції застарілого 
житла без прив’язки до по-
верховості будинків, а не 
лише до 5 поверхів, як це 
визначено зараз.

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

«Сьогодні відповідно до 
чинного закону про рекон-
струкцію застарілий житло-
вий фонд – це будинки лише 
до 5 поверхів, які за своїм тех-
нічним станом не відповіда-
ють нормативам щодо безпе-
ки і комфорту проживання. 

Граничний строк їх експлуа-
тації збіг, а конструкції зноси-
лися не менше ніж 60%. Проте 
насправді в Україні є житло й 
іншої поверховості, яке також 
потребує реконструкції. Тому 
ми розширюємо перелік об’єк-
тів, які можуть реконструюва-
тися і в новому законопроекті 
прописуємо, що реконструкції 
підлягають будинки різної 
поверховості та інші об’єкти 
інженерно-транспортної ін-
фраструктури, технічний стан 
яких вже не відповідає норма-
тивному», — написав він.

Парцхаладзе відмітив, що 
сьогодні в Україні близько 1 
млрд кв. м житлового фонду, 
майже 70-80% з якого – за-
старіле житло. За оцінками 
експертів, близько 75 млн кв.м 
житла в Україні є аварійним і 
непридатним для проживан-
ня. Тому запровадження ефек-
тивного механізму реновації 
застарілого житла в Україні на 
практиці є вкрай актуальним.

Довідково
Новий законопроект ро-

зробляється Мінрегіоном 
спільно з Українським дер-
жавним науково-дослідним 
інститутом проектуван-
ня міст “Діпромісто” імені 
Ю.Білоконя. Він має на меті 
вирішити максимальну кіль-
кість проблемних питань, щоб 
нарешті розпочати процес 
реконструкції кварталів за-
старілого житла на практиці. 
Зокрема:

враховує можливість 
здійснення реконструкції 
застарілого житла різної по-
верховості, а не лише 5-по-
верхівок;

визначає замовниками 
проектів реконструкції ви-
конавчі органи сільських, се-
лищних та міських рад;

розширює перелік мож-
ливих джерел фінансування 
проектів;

визначає алгоритм прий-
няття рішення щодо рекон-
струкції або знесення;

удосконалює процедуру 
видачі компенсації власникам 
застарілого житла;

передбачає різні можливі 
варіанти відселення жителів 
під час реконструкції, макси-
мальну відстань, на яку від-
буватиметься відселення, та 
інші питання.

Новий законопроект най-
ближчим часом буде на-
правлений на розгляд та 
погодження зацікавленими 
центральними органами ви-
конавчої влади, після чого 
буде переданий до Кабінету 
Міністрів України.

Джерело: Мінрегіон
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Місцева влада не повинна відходити від прямої відповідальності 
за забезпечення жителів необхідною соцінфраструктурою

Належний розвиток 
соціальної інфраструкту-
ри в населених пунктах і 
забезпеченість жителів 
необхідними місцями у 
школах та дитсадках — 
це, в першу чергу, зобов’я-
заність місцевої влади, а 
не будівельних компаній, 
які зводять нове житло. 
Саме вона повинна кон-
тролювати співвідношен-
ня житлової забудови і 
будівництва необхідної 
соціальної інфраструкту-
ри на місцях через видачу 
містобудівних умов та об-
межень.

На цьому наголосив 
заступник Міністра ре-
гіонального розвитку, 
будівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
України Лев Парцхаладзе  в 
ефірі OBOZ-TV.

«Сьогодні у великих мі-
стах є гостра проблема 
диспропорції між будівни-
цтвом житла і соцінфра-
структури. І маємо багато 
ситуацій, коли, наприклад, 
у Київській області, у Виш-
невому побудували ве-
личезний житловий ком-
плекс, а місць в школах і 
дитсадках катастрофічно 
не вистачає. Діти вчать-
ся не в 2, а навіть в 3 змі-
ни, а соцінфраструктури 
в цьому мікрорайоні в 6 
разів менше, ніж могло би 
бути. І ця проблема спо-
стерігається майже в усіх 
обласних центрах України. 
Це питання місцевої вла-
ди, яка видає містобудівні 
умови. У першу чергу, саме 

вона повинна контролюва-
ти, щоб в тому чи іншому 
місті будувалися дитячі са-
дочки і школи паралельно 
з житловою забудовою. І 
вона не повинна дозволяти 
будувати житло, якщо не-
має забезпеченості соцін-
фраструктурою», — сказав 
він.

Відтак сьогодні за ста-
тистикою, приблизно 50% 
міських шкіл є переповне-
ними, в класах — понад 
27 учнів, а школярі зму-
шені навчатися в 2 і більше 
змін. Для прикладу, у Рів-
ному майже 98% шкіл є пе-
реповненими, в Ужгороді 
цей процент сягає май-
же 97%, у Луцьку — 93%, 
Хмельницькому — 88%, 
Івано-Франківську — 86%.

Для виходу із цієї ситуа-
ції Мінрегіон розробив на-
ступний план дій. «Треба 
зробити декілька важливих 
речей. По-перше, кожне мі-
сто повинно мати генплан 
розвитку на 25-50 років, 
по-друге, розробляється 
зонінг або детальний план 
території, де чітко пропи-
сані ці розрахунки», — зау-
важив Парцхаладзе.

Крім цього, також про-
понується:

—        посилити кон-
троль місцевої влади за ви-
конанням вимог чинного 
ДБН «Планування і забудо-
ва територій» щодо забез-
печення необхідної кіль-
кості місць у дитсадках та 
школах на 1000 жителів, а 
також дотримання радіусу 
пішохідної доступності;

Згідно з новими ДБН, 
які діють з 1 вересня 2018 
року, розраховані показни-
ки забезпечення місцями в 
школах та дитячих садках 
становлять:

на 1000 жителів не менш 
ніж 135 місць в школах;

на 1000 жителів не мен-
ше 38 місць в дитячих сад-
ках.

При цьому, радіус пі-
шохідної доступності до 
школи має бути до 750 ме-
трів, до дитсадка – 300 ме-
трів. Державні будівельні 
норми є обов’язковими до 
виконання.

—        дозволити розмі-
щувати невеликі вбудовані 
початкові школи там, де 
немає можливості побуду-
вати окремий заклад;

—        перевіряти надані 
містобудівні умови та об-
меження на відповідність 
чинній містобудівній доку-
ментації та ДБН;

—        анульовувати сер-
тифікати відповідальних 
виконавців робіт (архітек-
торів, проектувальників, 
експертів) за порушення 
чинного містобудівного за-
конодавства, у тому числі, 
ДБН;

—        заборонити мож-
ливість розробляти де-
тальні плани територій 
(ДПТ) без їх відповідності 
актуальним генпланам;

—        забороняти на-
давати земельні ділянки 
державної та комунальної 
власності без затвердже-
ного ДПТ або зонінгу.

Джерело: Мінрегіон
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