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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Будівельна спільнота та громадськість відзначили 70-річчя Президента 
Будівельної палати України, Героя України П.С.Шилюка

Будівельна спільнота та 
громадськість відзначили 
70-річчя Героя України, заслу-
женого будівельника Украї-
ни, Президента Будівельної 
палати України, Президента 
корпорації «ДБК-Житлобуд», 
лауреата Державної премії, 
академіка П.С.Шилюка.

На урочистих заходах те-
плі слова на адресу ювіляра 
виголосили члени Президії 
Будівельної палати, колеги 
– керівники провідних  бу-
дівельних структур, ветерани 
галузі.

Великі заслуги П.С.Шилю-
ка у розвитку будівництва  
відзначили у своїх привітан-
нях народні депутати Украї-
ни, депутати Київміськради,  
заступник міністра регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ Л.Р.Парцхаладзе, 
голова Фонду Держмолодь-

житло С.О.Комнатний, пер-
ший заступник президента 

УСПП С.М.Прохоров.
Ювіляра поздоровили 

керівники партнерських 
організацій, зокрема, На-
ціональної спілки архітек-
торів. Академії будівництва 
України, Спілки наукових та 
інженерних товариств, Тор-
гово-промислової палати.

Сердечно привітали сво-
го земляка представни-
ки Черкаського земляцтва  
«Шевченків край».

П.С.Шилюк подякував 
присутнім за  поздоровлен-
ня та високу оцінку його 
понад 50-річної діяльності 
у будівництві та запевнив, 
що і надалі докладатиме 
всіх зусиль для розвитку га-
лузі, яка стала справою його 
життя.
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Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

Експрес-випуск: Виробництво будівельної продукції 
у січні – червні 2019 року



Вісник  Будівельної палати України

8 9

 №6/2019



Вісник  Будівельної палати України                                        №6/2019

10

Джерело: Державна служба статистики України



Вісник  Будівельної палати України

10 11

 №6/2019

Мінрегіон планує повністю реформувати ДАБІ

У Міністерстві регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства створили робо-
чу групу з розробки концеп-
ції повного реформування 
Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції (ДАБІ).

Про це заявив заступник 
голови Мінрегіону Лев Парцха-
ладзе, повідомляє пресслужба 
міністерства.

“Зараз ми серйозно зайня-
лися повним реформуванням 
ДАБІ – Державної архітектур-
но-будівельної інспекції. Ця 
система все ще дуже корумпо-
вана – там зберігаються старі 
правила і процедури, немає 
ефективного механізму здійс-
нення державного архітектур-
но-будівельного контролю. Ми 

створили робочу групу, куди 
увійшли одні з кращих фахів-
ців неурядових організацій 
— BRDO, IDLO, TAPAS, Реаніма-
ційного пакету реформ, Конфе-
дерації будівельників та інших. 
По-перше, плануємо провести 
повний аудит повноважень і 
організаційної структури ДАБІ 
– повністю перезавантажити 
цю систему, створити ефектив-
ні електронні сервіси”, – під-
креслив Парцхаладзе.

Він розповів, що також пла-
нується вдосконалити систе-
му надання адміністративних 
послуг, посилити відповідаль-
ність за порушення у містобу-
дівній діяльності для виконав-
ців, запровадити ефективний 
контроль за діяльністю екс-
пертних організацій, модер-

нізувати Єдиний реєстр до-
кументів у будівельній сфері, 
запровадити систему громад-
ського контролю за містобу-
дівною діяльністю та провести 
інформаційну компанію про 
діяльність ДАБІ.

За його словами, також 
значною проблемою, що потре-
бує вирішення, залишається 
процедура видачі Державною 
архітектурно-будівельною 
інспекцією дозволів на будів-
ництво. Парцхаладзе наголо-
сив, що 50% відмов у отриман-
ні дозволів не мають чіткої 
аргументації, а з іншого боку 
ті проєкти, на які дозволи на-
даються, мають значні пору-
шення. Саме тому у Мінрегіоні 
планують підвищити особи-
сту відповідальність посадо-
вих осіб за правопорушення у 
містобудівній галузі.

Як повідомляв Укрінформ, 
віцепрем’єр-міністр України — 
міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства Геннадій 
Зубко повідомив, що Сергій 
Кузьмін не пройшов випробу-
вальний термін на посаді голо-
ви Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції.

Джерело: Укрінформ

Мінрегіон: Реновацію «хрущовок» буде інвестиційно вигідно 
проводити у містах-мільйонниках

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунально-
го господарства України 
розробило новий законо-
проект «Про комплексну 
реконструкцію кварталів 
(мікрорайонів) застарілого 
житлового фонду». 

Згідно з ним, визначені два 

варіанти вирішення питання 
із застарілим житловим фон-
дом — його знесення та будів-
ництво нового житла або про-
ведення реконструкції.

Про це у інтерв’ю видан-
ню «OBOZREVATEL» розповів 
заступник Міністра регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комуналь-

ного господарства України 
Лев Парцхаладзе.

«Зараз в Україні близько 1 
млрд житлового фонду в ціло-
му. З них приблизно 70-80% 
мають застарілий інфраструк-
турний стан і з кожним днем 
він погіршується. Зростає 
кількість аварійних будинків 
і ці проблеми накопичуються. 
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Тому ми запропонували зако-
нопроект, в якому врахували 
максимальну кількість про-
блемних питань і запропону-
вали механізми вирішення», 
— сказав він.

За словами Парцхаладзе, 
проводити саме реновацію 
застрілого житла із знесен-
ням старих будинків та будів-
ництвом нових буде вигідно 
інвесторам у великих містах, 
в інших населених пунктах 
місцева влада із залученням 
інвесторів має проводити ре-
конструкцію. «Ми прописали, 
що в першу чергу будується 
пусковий будинок, туди пере-
селяються мешканці, і тільки 
після цього зносяться старі 
об’єкти. При цьому обов’яз-
ково квартира, що надається, 
має бути з ремонтом. На мою 
думку, якщо такий законопро-
ект буде реалізований, люди 
будуть зацікавлені. Якщо ж 
казати про зацікавленість 
інвесторів. Площа «хрущов-
ки» — близько 3.5 тис кв. м. 
Забудовник може побудува-
ти будинок на 10 тис. кв. м. 
Частину квартир він віддає, а 
частину продає за ринковою 
ціною і заробляє на цьому. Ін-
вестиційно це може бути дуже 
вдалим проектом, але тільки 

у великих містах-мільйонни-
ках. У маленьких містах — ні. 
Там необхідно проводити саме 
реконструкцію, яку повинна 
фінансувати місцева влада і 
залучати інвесторів», — ска-
зав заступник Міністра.

Одним із варіантів такої 
реконструкції Парцхаладзе за-
пропонував добудову у будин-
ку ще 2-х поверхів. При цьому 
інвестор має повністю рекон-
струювати будівлю: зробити 
її енергоефективною, оновити 
всі комунікації, додатково по-
ставити ліфт, відремонтувати 
під’їзд. «Таким шляхом йшли 
Німеччина та Польща, напри-
клад. Це працює», — додав за-
ступник міністра.

Парцхаладзе наголосив на 
тому, що для ефективної ре-
алізації проектів з реконструк-
ції застарілого житла має бути 
обов’язковою економічна до-
цільність. «Нагадаю, що у 2008 
році була криза, і тільки зараз 
будівельна галузь починає 
рости. Тому все попереду», — 
сказав він.

Довідково.
Новий законопроект був 

розроблений Мінрегіоном 
спільно з Українським дер-
жавним науково-дослідним 
інститутом проектування міст 

«Діпромісто» імені Ю. Білоко-
ня. Він має на меті вирішити 
максимальну кількість про-
блемних питань, щоб нарешті 
розпочати процес реконструк-
ції кварталів застарілого жит-
ла на практиці. Зокрема:

враховує можливість здій-
снення реконструкції за-
старілого житла різної по-
верховості, а не лише до 5 
поверхів;

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

розширює перелік можли-
вих джерел фінансування про-
ектів;

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.

Із законопроектом можна 
ознайомитися за посиланням: 
https://bit.ly/2XsYecF.

Джерело: Мінрегіон

Новини партнерів Будівельної палати України: Держмолодьжитло - 
результати роботи в I півріччі 2019 року

Державна спеціалізована 
фінансова установа «Держав-
ний фонд сприяння молодіж-
ному житловому будівництву» 
оприлюднює показники своєї 
роботи за І півріччя 2019 року.

За цей період загалом Фон-
дом укладено 261 договір з 
громадянами на придбання 
житла (за аналогічний період 
2018 року – 238 договорів).

Зокрема:
– 180 договорів з моло-

дими сім’ями щодо надання 
пільгового довгострокового 
державного кредиту на прид-
бання житла. З них за рахунок 
коштів державного бюджету 
– 0, місцевих бюджетів – 118, 
статутного капіталу Держмо-
лодьжитла – 62;

– 50 договорів щодо надан-

ня пільгового довгостроково-
го кредиту таким категоріям 
населення, як науковці, педа-
гогічні працівники, праців-
ники бюджетної сфери, учас-
ники бойових дій у зоні АТО, 
внутрішньо переміщені особи. 
З них за кошти державного 
бюджету – 1 (педагогічні пра-
цівники), місцевих бюджетів 
– 49;
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– 31 договір про надан-
ня державної підтримки для 
придбання доступного житла. 
З них за рахунок коштів дер-
жавного бюджету – 15, місце-
вих бюджетів – 16.

Всього за півріччя за раху-
нок коштів державного бюд-
жету України підписано 16 но-
вих договорів з громадянами, 
місцевих бюджетів – 183, ста-
тутного капіталу Фонду – 62.

Отже, і цього року нові до-
говори з громадянами укла-
даються переважно завдяки 
реалізації місцевих житлових 
програм, обсяги фінансуван-
ня яких в останні роки сут-
тєво зростають. Державний 

фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву роз-
раховує отримати 2019 року з 
місцевих бюджетів для фінан-
сування житлових програм 
щонайменше 300 млн грн, або 
на чверть більше, ніж торік.

Водночас фінансування з 
державного бюджету не від-
повідає потребі українських 
родин у власному доступно-
му житлі. Зокрема, нульове 
фінансування з держбюджету 
протягом останніх років от-
римує програма пільгового 
молодіжного житлового кре-
дитування.

Одночасно Держмолодь-
житло продовжує обслу-

говувати раніше укладені 
договори за програмами зде-
шевлення вартості іпотечних 
кредитів і часткової компен-
сації відсоткової ставки кре-
дитів банків молодим сім’ям.

За категоріями громадян, 
які скористалися програмами 
Фонду для придбання житла 
(по всіх програмах):

– учасники АТО – 79 родин;
– внутрішньо переміщені 

особи – 20;
– науково-педагогічні пра-

цівники – 16 сімей
та інші категорії.
Серед регіонів лідером 

за показниками роботи у І 
півріччі 2019 року залишаєть-
ся Харків і область – 62 укла-
дені договори з українськими 
родинами щодо вирішення їх-
нього житлового питання.

На друге місце за кількістю 
підписаних протягом 6 місяців 
2019 року договорів вийшов 
Миколаїв, де таких договорів 
укладено 28. Полтава за цим 
показником третя – 21 угода. 
Далі розташувалося Запорізь-
ке регіональне управління 
Держмолодьжитла – 18 дого-
ворів.

Джерело: Держмолодьжитло
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