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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Президент Будівельної палати України  П.С.Шилюк зустрівся 
з заступником міністра Мінрегіону Ю.М. Чаплінським

У Мінрегіоні відбулася зу-
стріч президента Будівель-
ної палати, Героя  України 
П.С.Шилюка з заступником 
міністра розвитку громад та 
територій Ю.М. Чаплінським.

П.С.Шилюк розповів но-
вопризначеному заступнику 
міністра про цілі та завдання 
Будівельної палати, її діяль-
ність на сучасному етапі, окрес-
лив  проблеми, вирішення 
яких, на його думку, змогло б 
суттєво покращити економіч-
ні показники у будівельній 
галузі, зокрема у сегменті бу-
дівництва доступного житла.  

Йшлося, передовсім, про 
реконструкцію кварталів за-
старілого житлового фонду.

П.С.Шилюк наголосив на 
тому, що тема реконструкції 
обговорюється на різних рів-
нях роками і за цей час пере-
росла у гостросоціальну про-
блему, оскільки старе житло 
уже  стає подекуди просто не-
безпечним для проживання. 

Він підкреслив, що приско-
рення ухвалення проекту зако-
ну «Про внесення змін  до  закону 
«Про комплексну реконструк-
цію кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду»,  
також розробка і реалізація за-
гальнодержавної і місцевих про-
грам  реконструкції застаріло-
го житлового фонду могли б 
істотно вплинути на вирішення 
цієї надактуальної проблеми, 
надати нового імпульсу для 
інвесторів та будівельників. 

П.С.Шилюк повідомив, 
що Палата спільно з партне-
рами проводить наприкінці 
жовтня у Києві міжнародну 
будівельну виставку і в її рам-
ках – Круглий стіл на тему 
реконструкції кварталів за-
старілого житлового фонду. 

 Він запропонував заступни-
ку міністра Ю.М.Чаплінському  
стати співголовою Оргкомітету 
цього форуму та взяти участь у 
роботі Круглого столу, на що було 
отримано позитивну відповідь.

  Серед  першочергових пи-
тань діяльності Будівельної па-
лати також було виділено питан-
ня вдосконалення механізмів 
відносин забудовників з органа-
ми місцевого самоврядування.

П.С.Шилюк зазначив, що у 
будівельній спільноті підтриму-
ють рішення законодавців від-
мінити пайову участь. Водночас, 
за його словами, треба рухатися 
далі і закріпити механізм запро-
вадження договірних відносин 
між забудовниками, підрядни-
ми організаціями та органа-
ми місцевого самоврядування. 
Йдеться про  питання прозоро-
го відведення земельних діля-
нок, спрощення дозвільних 
процедур, координації взаємодії 
будівельників з відповідними 
комунальними службами тощо. 
Натомість, забудовники могли 
б передавати частину новоспо-
рудженого житла місцевій владі 
для наступного виділення його 
тим категоріям громадян, які по-
требують соціального захисту.

П.С.Шилюк також наголо-
сив на необхідності створен-
ня правової основи діяльності 
ринку орендного  житла в 
країні, яке досі перебуває в тіні.

«Ми підтримуємо створення 
цивілізованого, прозорого рин-
ку орендного житла, що могло 
покращити ситуацію з отри-
манням житла, зокрема, для мо-
лоді, інших категорій громадян, 
що потребують соціального 
захисту», - сказав керівник Па-
лати, нагадавши, що відповідні 
законопроекти уже давно іс-
нують, але й досі залишають-

ся поза увагою законодавців.
П.С.Шилюк розповів про 

кадрову ситуацію у будівель-
ній галузі, про ініціативи Бу-
дівельної палати щодо під-
готовки молодих фахівців, 
зокрема,  робітничих професій.

За словами П.С.Шилюка, з 
метою подальшого розвитку 
будівельного комплексу краї-
ни  законодавчої підтримки 
потребують також  питання:

— іпотечного кредитування,  
— організації виконання 

державних та місцевих програм 
спорудження доступного жит-
ла, для молоді, внутрішніх пе-
реселенців, 

— захисту приватних інве-
стицій у житло, 

— припинення шахрай-
ства на ринку  житлової неру-
хомості, зокрема, діяльності 
некваліфікованих будівельних 
організацій.

Суттєвої підтримки по-
требує і питання модернізації 
підприємств індустріального 
домобудування, що дозволи-
ло б значно збільшити обсяги 
спорудження сучасного, до-
ступного житла, сказав він.

Учасники ділової зу-
стрічі у Мінрегіоні  намітили 
ряд першочергових заходів 
щодо взаємодії органів дер-
жавної влади та будівельної 
спільноти з метою активі-
зації стану справ у галузі.
У зустрічі взяли участь:  перший 
віце-президент Будівельної па-
лати С.Т.Сташевський, віце-пре-
зидент – виконавчий директор 
А.А.Дронь, директор департа-
менту містобудування, архітек-
тури та планування територій 
Мінрегіону С.Я.Білоус, праців-
ники інших департаментів.

Джерело: Прес-служба БПУ
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П.С.Шилюк провів нараду в секретаріаті Палати
Президент Будівель-

ної палати, Герой України 
П.С.Шилюк провів нара-
ду з керівництвом Пала-
ти та Української ради 
інженерів-будівельників 
(УкрРІБ), на якій були 
розглянуті поточні та пер-
спективні питання діяль-
ності організацій. 

Зокрема, йшлося про під-
сумки участі делегації Укр-
РІБ, співзасновником якої є 
Будівельна палата України,  
у 70-й загальній сесії Євро-
пейської ради цивільних ін-
женерів (ЕССЕ) у Лісабоні.

Віце-президент Укр-
РІБ М.М.Кірюхін детально 
поінформував про рішення 
сесії Європейської ради, на-
цілені на розвиток цифро-
вих технологій, підтримку 
екологічного будівництва, 
про переговори з керівни-
ками європейських об’єд-
нань інженерів та будівель-
них палат. Важливою тут є 
участь української делега-
ції у засіданні робочої гру-
пи ЕССЕ з питань ВІМ-тех-
нології в м. Братислава.

Визнано за необхідне 
продовжувати розвивати 
ділові зв’язки з європей-
ськими партнерами, пере-
довсім у галузі впровад-
ження ВІМ-технології як 
перспективного напряму 
управління будівництвом.

Також обговорюва-
лося питання перефор-
матування структури 
УкрРІБ з метою вдоскона-
лення діяльності організації. 

В обговоренні пи-
тань взяли участь: пер-
ший віце-президент БПУ 
С.Т.Сташевський, віце-пре-

зидент -  виконав-
чий директор БПУ 
А.А.Дронь, віце-пре-
зидент Корпорації 
« Д Б К - Ж и т л о б у д » 
В . М . С л і п е ц ь к и й , 
член президії БПУ 
О.Е.Лиховид, праців-
ники секретаріату. 

П.С.Шилюк також 
розглянув низку 
питань діяльності 
Будівельної палати, 
зокрема, щодо під-
готовки до Міжна-
родного Фестивалю 
архітектури і будів-
ництва (29-31.10 
2019 р. у Києві, в 
Міжнародному виставково-
му центрі) та в його рам-
ках Круглого столу на тему 
«Як прискорити вирішен-
ня важливої містобудівної 
та соціально-економічної 
проблеми -   реконструк-
ції житла масових серій». 

Відзначено, що до об-
говорення цієї акту-
альної теми  запрошені 
авторитетні фахівці, екс-
перти, громадські ак-
тивісти, які мають виро-
бити рекомендації щодо 
майбутньої реконструк-
ції застарілого житлового 
фонду. Узгоджено формат 
і програму Круглого столу. 

Запропоновано активні-
ше долучитися до цієї теми 
УкрРІБ як структури, яка  
розвиває ділові зв’язки з єв-
ропейськими партнерами і 
може сприяти використан-
ню кращих практик рекон-
струкції житла, залученню 
інвестиційних фондів тощо. 

Було також обговорено 
хід підготовки до прове-

дення чергового засідання 
президії Будівельної пала-
ти України та Загальних 
зборів. Підтримано про-
позицію П.С.Шилюка щодо 
проведення  засідання пре-
зидії спільно з Асоціацією 
міст України та винести на 
порядок денний питання 
«Про розширення співпра-
ці будівельних організацій 
з органами місцевого са-
моврядування на сучасно-
му етапі децентралізації та 
розширення повноважень 
територіальних громад».

На нараді були обго-
ворені питання розвит-
ку співпраці БПУ з орга-
нами державної влади, 
зокрема, з профільним 
Комітетом Верховної Ради 
України та Мінрегіоном. 

Йшлося також про 
участь керівництва Бу-
дівельної палати у черго-
вому засіданні Антикри-
зової ради громадських 
організацій  та інших захо-
дах організацій-партнерів. 

Джерело: Прес-служба БПУ
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П.С. Шилюк взяв участь у засіданні профільного Комітету 
Верховної Ради України

Відбулося чергове за-
сідання  Комітету Верховної 
Ради України з питань ор-
ганізації державної влади, 
місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та 
містобудування.

Народні депутати розгля-
нули ряд важливих питань 
діяльності центральних та 
місцевих органів влади, зо-
крема, йшлося про пропозиції 
Президента України до Ви-
борчого кодексу. Велику дис-
кусію, яка пройшла за участі 
Київського міського голови 
В.В.Кличка,  викликали про-
екти законів про внесення 
змін до Закону України «Про 
столицю України – місто-ге-
рой Київ».

Було докладно обгово-
рено проекти законів, які 
стосуються удосконалення 
нормування у будівництві та  
покращення якості надання 
адміністративних та інших 
послуг у сфері будівництва.

Зокрема, законопроектом 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо удо-
сконалення порядку надан-
ня адміністративних послуг у 
сфері будівництва та створен-
ня Єдиної дер-
жавної елек-
тронної системи 
у сфері будівни-
цтва” передба-
чається: скоро-
чення строків 
надання ад-
міністративних 
послуг; знижен-
ня корупційних 
ризиків при на-
данні адміністра-
тивних послуг 
у сфері будівни-
цтва; забезпечен-
ня публічності 
надання ад-
міністративних 
послуг у сфері 
будівництва; від-
критість та до-

ступність інформації 
про учасників будівни-
цтва, стан будівництва, 
життєвий цикл об’єктів 
будівництва, закінчених 
будівництвом об’єктів. 
Відповідно, реалізація 
цього закону дозво-
лить покращити позиції 
України у рейтингу лег-
кості ведення бізнесу 
Світового банку “Doing 
Business” за напрямком 
“Отримання дозволу на 
будівництво”.

В обговоренні цих 
важливих документів 
взяли участь прези-
дент Будівельної палати 
України, Герой України 
П.С. Шилюк, перший ві-

це-президент Будівельної па-
лати С.Т. Сташевський та член 
президії Будівельної палати 
А.М. Кармінський.

Джерело: Прес-служба БПУ
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Делегація Української ради інженерів-будівельників 
на Сесії Європейської ради цивільних інженерів

Делегація Української 
ради інженерів-будівель-
ників, співзасновником 
якої є Будівельна пала-
та України,  взяла участь 

у 70-й загаль-
ній сесії Євро-
пейської ради 
цивільних ін-
женерів, яка 
пройшла днями 
у столиці Порту-
галії – Лісабоні.

Є в р о п е й с ь к і 
інженери обгово-
рили різноманіт-
ні аспекти сучас-
ного цивільного 
будівництва та 

містобудування. Зокрема, 
йшлося про  екологічність 
нових забудов, контроль та 
управління будівництвом, 

безпеку будівельних робіт.
Члени української деле-

гації, до якої входили  ві-
це-президент УкрРІБ, го-
лова  Спілки наукових та 
інженерних об’єднань Украї-
ни М.М.Кірюхін, віце-прези-
дент Корпорації «ДБК-Жит-
лобуд» В.М.Сліпецький,  
директор ТОВ «Центрбуд-
проект.» В.В.Гоц заступник 
директора ТОВ «ДБК-Інду-
стрія» Б.Л.Ткачук обговори-
ли з своїми європейськими 
колегами питання співпраці, 
зокрема, щодо запроваджен-
ня в Україні ВІМ-технології. 

Джерело: Прес-служба БПУ

Проаналізовано хід підготовки до міжнародної будівельної виставки – 
Фестивалю архітектури та будівництва у Києві

У Будівельній палаті  роз-
глянуті питання підготовки 
до проведення міжнародної 
будівельної виставки – Фести-
валю архітектури та будівни-
цтва, який пройде у Києві, в 
МВЦ 29-31 жовтня 2019 р.

Перший віце-президент 
Палати С.Т.Сташевський на-
голосив в ході засідання ро-
бочої групи, що виставка уже 
викликала значний інтерес в 
учасників будівельного ринку,  
а також профільних органів 
державної влади, місцевого са-
моврядування.

Він зазначив, 
що центральним 
заходом у програмі 
виставки  буде 
Круглий стіл, на 
якому авторитетні 
фахівці, проектан-
ти, забудовники, 
представники гро-
мадськості визна-
чать  перспективи 
вирішення нагаль-

ної містобудівної та соціаль-
ної проблеми – реконструкції 
кварталів старої забудови.

За словами С.Т.Сташевсько-
го, в ході кваліфікованого екс-
пертного обговорення будуть 
вироблені відповідні пропози-
ції та рекомендації, які мають 
дати поштовх для  прискорен-
ня розгляду законодавцями 
законопроекту щодо внесення 
змін до існуючого Закону  «Про 
комплексну реконструкцію 
кварталів (мікрорайонів) за-
старілого житлового фонду». 

Учасники засідання  об-
говорили практичні аспекти 
підготовки до цього та інших 
заходів виставки, визначили 
ступінь готовності  окремих 
розділів виставки тощо.

У засіданні робочої групи 
взяли участь: директор ДП 
“Український державний нау-
ково-дослідний інститут про-
ектування міст “ДІПРОМІСТО” 
І.І.Шпилевський, генеральний 
директор компанії «Київський 
міжнародний контрактовий 
ярмарок» О.П.Коваль, заступ-
ник генерального директор 
компанії О.О.Безрадецький, 
працівники секретаріату Бу-
дівельної палати України.

Як ми вже повідомляли,  Фе-
стиваль архітектури та будів-
ництва відкриється 29 жовтня 
у Міжнародному виставковому 
центрі (Броварський просп.15) 
об 11.00. Початок роботи Кру-
глого столу –  12.00.

Джерело: Прес-служба БПУ
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства 
щодо стимулювання інвестиційної діяльності

Президент України Воло-
димир Зеленський підписав 
Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо стимулюван-
ня інвестиційної діяльності 
в Україні» № 132-IX, ухва-
лений Верховною Радою 20 
вересня 2019 року.

Закон має на меті поліпшен-
ня інвестиційного клімату 
в нашій країні за окремими 
напрямами, обраними в ре-
зультаті комплексної оцінки 
відповідності законодавства 
України найкращим світовим 
практикам, описаним Групою 
Світового банку у методоло-
гії рейтингу Doing Business.

Документ вносить зміни до 
низки законодавчих актів, які 
містять застаріле та неефек-
тивне регулювання. Зокрема, 
він спрямований на усунення 
юридичних прогалин, а та-
кож упровадження в правову 
систему України інновацій-
них правових інструментів.

Основні положення зако-
нопроекту передбачають се-
ред іншого відповідальність 
осіб із заінтересованістю 
та посадових осіб акціонер-
ного товариства за збитки, 
завдані правочином із заін-

тересованістю, укла-
деним на неринко-
вих умовах, згода на 
вчинення якого була 
надана мажоритар-
ним акціонером або 
призначеними ним 
особами; розширен-
ня переліку право-
чинів, які вважають-
ся правочинами із 
заінтересованістю.

Згідно з документом, зо-
бов’язання може бути забез-
печене шляхом передачі кре-
диторові у довірчу власність 
майна – об’єкта забезпечен-
ня. Об’єкт забезпечення не 
входить до ліквідаційної 
маси боржника або креди-
тора, а тому порушення про-
вадження у справі про бан-
крутство не зможе завадити 
зверненню стягнення на май-
но (на відміну від застави, 
де процедура банкрутства 
може заблокувати звернення 
стягнення на майно на кіль-
ка років); статус кредитора 
як довірчого власника обме-
жує можливість боржника 
вивести об’єкт забезпечення 
з-під обтяження та уникну-
ти виконання зобов’язання.

Також закон скасовує 
обов’язок сплати пайового 
внеску у розвиток інфра-
структури населеного пун-
кту. Закон передбачає, що 
договори про сплату пайо-
вої участі, укладені до 1 січ-
ня 2020 року, є дійсними та 
продовжують свою дію до 
моменту їхнього повного 
виконання. Протягом 2020 
року замовники будівництва 

на земельній ділянці пере-
раховують до відповідного 
місцевого бюджету кошти 
для створення та розвитку 
інфраструктури населено-
го пункту у такому розмірі 
та порядку: для нежитлових 
будівель і споруд – 4% від за-
гальної кошторисної вартості 
будівництва об’єкта; для 
житлових будинків – 2% від 
вартості будівництва об’єкта, 
що розраховується відповід-
но до основних показників 
опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіо-
нами України, затверджених 
центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує дер-
жавну житлову політику та 
політику у сфері будівництва, 
архітектури, містобудування. 
Закон також визначає об’єк-
ти, при будівництві яких пай-
ова участь не сплачується.

У сфері договорів заста-
ви земельних ділянок закон 
скасовує обов’язковість про-
ведення експертної грошо-
вої оцінки земельних діля-
нок приватної власності, 
які передаються у заставу.

У сфері діяльності то-
вариств з обмеженою від-
повідальністю визначають-
ся особливості створення та 
діяльності товариств з обме-
женою відповідальністю, що 
діють на підставі модельного 
статуту.

Цей закон набирає чин-
ності з дня, наступного за 
днем його опублікування.

Джерело: Офіційне інтернет-
представництво Президента 

України
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В Україні створять Єдину електронну систему у будівництві

Верховна Рада ухвалила в 
другому читанні Закон «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо 
удосконалення порядку на-
дання адміністративних по-
слуг у сфері будівництва та 
створення Єдиної державної 
електронної системи у сфері 
будівництва».

Закон підтримали 319 на-
родних депутатів при мінімаль-
но необхідних 226, повідомляє 
кореспондент Укрінформу.

Як ідеться в пояснювальній 
записці, закон передбачає ство-
рення Єдиної державної елек-
тронної системи у сфері будів-
ництва у складі містобудівного 
кадастру; подання документів 
в електронній формі для отри-
мання всіх адміністративних та 
інших послуг у сфері будівни-
цтва, а також отримання таких 
послуг в електронній формі 
цілодобово 7 днів на тиждень. 
Закон також передбачає ско-
рочення переліку документів, 
що подаються для отриман-
ня адміністративних послуг у 
сфері будівництва; запровад-
ження електронної взаємодії 

між державними електрон-
ними інформаційними ресур-
сами, суб’єктами надання ад-
міністративних послуг у сфері 
будівництва для отримання 
адміністративних послуг за 
принципом «єдиного вікна».

Крім того, передбачається 
запровадження отримання ре-
зультатів надання адміністра-
тивних послуг в електронній 
формі, отримання паперового 
примірника лише за бажан-
ням; оплата адміністративних 
послуг у сфері будівництва, 
штрафів за правопорушення 
у сфері містобудівної діяль-
ності за допомогою електрон-
ної системи; запровадження 
ідентифікатора об’єкта будів-
ництва та завершеного будів-
ництвом об’єкта, який буде 
незмінним протягом жит-
тєвого циклу об’єкта; вклю-
чення до електронної систе-
ми контрольних примірників 
будівельних норм, обов’яз-
кових для виконання націо-
нальних стандартів, інших 
нормативних документів 
технічного характеру, які 
є обов’язковими для вико-

нання відповідно до закону.
Також планується запро-

вадження відкритого доступу 
до інформації, яка міститься в 
електронній системі (крім пер-
сональних даних), через пор-
тал електронної системи; за-
провадження єдиного порядку 
присвоєння та зміни адрес 
об’єктам нерухомого майна.

Автори закону прогно-
зують, що його ухвален-
ня забезпечить скорочення 
строків надання адмінпослуг; 
підвищить якість надання 
адміністративних та інших 
визначених законом послуг 
у сфері будівництва; знизить 
корупційні ризики та забезпе-
чить публічність при наданні 
адмінпослуг у сфері будівни-
цтва; надасть відкритість та 
доступність інформації про 
учасників будівництва, його 
стан, життєвий цикл об’єктів 
будівництва, підвищить по-
зиції України в рейтингу лег-
кості ведення бізнесу Світо-
вого банку «Doing Business» 
за напрямком «Отримання 
дозволу на будівництво».

Джерело: Укрінформ
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