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СТОРІНКА 
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ,

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

Дорогі друзі, колеги! Дорогі друзі, колеги! 

Щиро вітаю з нашим головним Щиро вітаю з нашим головним 
професійним святом – Днем будівельника!професійним святом – Днем будівельника!

Кожен з нас обрав у житті нелегку, Кожен з нас обрав у житті нелегку, 
але дуже потрібну людям професію але дуже потрібну людям професію 
будівельника.  На різних посадах, в різних будівельника.  На різних посадах, в різних 
регіонах ми всі виконуємо відповідальну регіонах ми всі виконуємо відповідальну 
місію -  будуємо єдину країну, створюємо місію -  будуємо єдину країну, створюємо 
майбутнє.майбутнє.

Зусиллями будівельників споруджуються Зусиллями будівельників споруджуються 
нові промислові, інфраструктурні та нові промислові, інфраструктурні та 
соціальні об’єкти,  постають сучасні соціальні об’єкти,  постають сучасні 
житлові квартали.  Наполегливо житлові квартали.  Наполегливо 
реалізуються  проекти за програмою реалізуються  проекти за програмою 
«Велике будівництво».«Велике будівництво».

Високо ціную ваш вклад у розвиток Високо ціную ваш вклад у розвиток 
ринку доступного, сучасного і комфортного ринку доступного, сучасного і комфортного 
житла, впровадження нових технологій та житла, впровадження нових технологій та 
матеріалів.матеріалів.

Особлива подяка – ветеранам галузі, які Особлива подяка – ветеранам галузі, які 
служать прикладом відданості професії, служать прикладом відданості професії, 
передають свій досвід і знання молодому передають свій досвід і знання молодому 

поколінню будівельників.поколінню будівельників.
Сподіваюсь, що молодь, яка Сподіваюсь, що молодь, яка 

приходить на будівництво, приходить на будівництво, 
зможе швидко оволодіти всіма зможе швидко оволодіти всіма 
необхідними професійними необхідними професійними 
навичками і прийомами та навичками і прийомами та 
примножити наші здобутки,  примножити наші здобутки,  
реалізуючи масштабні проекти і реалізуючи масштабні проекти і 
програми.програми.

Нинішній рік виявився складним Нинішній рік виявився складним 
в економічному житті країни. Ми в економічному житті країни. Ми 
вперше зіткнулися з необхідністю вперше зіткнулися з необхідністю 
дотримання карантинних заходів дотримання карантинних заходів 
на виробництві і це  суттєво на виробництві і це  суттєво 
обмежило обсяги виконання обмежило обсяги виконання 
будівельних робіт, вплинуло на будівельних робіт, вплинуло на 

кадрову політику. кадрову політику. 
Але віримо, що епідемічна криза Але віримо, що епідемічна криза 

минеться, і ми будемо здатні швидко минеться, і ми будемо здатні швидко 
відновити високі виробничі показники,  відновити високі виробничі показники,  
характерні для    галузі в останні роки.  характерні для    галузі в останні роки.  

Будівельна палата України послідовно Будівельна палата України послідовно 
працює над виконанням рішень Загальних працює над виконанням рішень Загальних 
зборів 2020 року, які націлені на створення зборів 2020 року, які націлені на створення 
сприятливих умов підприємницької сприятливих умов підприємницької 
діяльності у будівництві та вдосконалення діяльності у будівництві та вдосконалення 
законодавчих основ будівельної справи, законодавчих основ будівельної справи, 
збереження кадрового потенціалу галузі, збереження кадрового потенціалу галузі, 
на захист професійних  інтересів членів на захист професійних  інтересів членів 
Палати.Палати.

Розраховуємо в цій роботі на підтримку Розраховуємо в цій роботі на підтримку 
всіх наших партнерів.всіх наших партнерів.

Щиро бажаю будівельникам країни Щиро бажаю будівельникам країни 
нових трудових досягнень та успіхів у нових трудових досягнень та успіхів у 
виконанні намічених завдань. Міцного вам виконанні намічених завдань. Міцного вам 
здоров’я,  достатку і  благополуччя вашим здоров’я,  достатку і  благополуччя вашим 
родинам.родинам.

Миру і злагоди  нашій славній Україні!Миру і злагоди  нашій славній Україні!

Привітання до Дня будівельника

Президент 
Будівельної палати України

П.С.ШИЛЮК, 
   Герой України
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ТЕЗИ ДОПОВІДІ 
на засіданні Ради Будівельної палати України 5 серпня 2020 р.

Шановні члени Ради Будівельної 
палати України! 

Сьогодні ми зібралися напередодні нашого 
професійного свята. Настрій, бачу, у всіх святко-
вий, але час такий зараз, що треба дати оцінки 
щодо нинішньої непростої ситуації у будівель-
ному комплексі, обговорити наші перспективи.

Ми з вами працюємо не у вакуумі, тому бу-
дівельники відчувають на собі всі труднощі, з 
якими стикнулася економіка країни в цілому у 
цей період карантину.

За даними опитування керівників компаній, 
яке Національний банк України провів у II квар-
талі 2020 року, рівень ділової активності під-
приємств знизився до найнижчого значення за 
останні п’ять років.

Уперше з 2016 року підприємства очікують 
скорочення обсягів виробництва товарів і по-
слуг в Україні. Звертає на себе увагу, що оптимі-
стичні прогнози щодо збільшення виробництва 
висловлюють лише респонденти переробної 
промисловості та торгівлі, а найнижчі оцінки – 
у підприємств будівництва та добувної промис-
ловості.

За прогнозами Уряду, цього року ВВП може 
впасти на 4-8 відсотки порівняно з 2019 роком ( 
а в  попередні роки ВВП зростав на 3-4%).

Такий стан речей знаходить свій негатив-
ний вияв у показниках роботи будівельного 
комплексу. Маємо дані Держстату за перше 
півріччя:

У січні–червні 2020 р. порівняно з аналогіч-
ним періодом 2019р. індекс будівельної продук-
ції склав 94,5%. 

Індекс будівництва житла – 80,6%. 

В минулому році, як ви пам’ятаєте, у нас був 
значний приріст.

Показники промислового виробництва в 
країні ще гірші - 70-90%.

Якщо проаналізувати ситуацію в розрізі об-
ластей, то бачимо, що 6 областей перевиконали 
минулорічні показники. Серед лідерів – Київсь-
ка область, Одеська, Чернігівська, Донецька.

В той же час, хронічно відстають Запорізька 
область, Закарпатська, Житомирська, Кірово-
градська. 

Якимось чином, до аутсайдерів потрапила і 
Вінницька область -  лише 76,1% до минулоріч-
ного січня –червня. Зусиль лише одного нашого 
концерну «Поділля», який під керівництвом ша-
новного Тимофія Миколайовича Гіренка будує 
багато і якісно, виявилося замало. 

На жаль, мусимо констатувати, що після кіль-
кох років стабільного розвитку будівництва в 
країні ми знову постали перед загрозою кризи, 
зниження обсягів виробництва. Єдине, що може 
обнадіювати  - в подібних  ситуаціях будівель-
ники, як і вся економіка країни, опиняються не 
вперше. Нам не звикати затягувати пояси, зна-
ходити шляхи виходу з непростих ситуацій.

Отже, належить працювати у тих обстави-
нах, які реально існують на сьогодні.  Розрахо-
вувати на власні сили і ресурси, на нашу корпо-
ративну солідарність.

А ще – активніше працювати з органами 
місцевого самоврядування, які в рамках децен-
тралізації отримують додаткові повноваження і 
додаткові кошти,  пропонувати свої потужності 
і ресурси.   

От, наприклад, на реалізацію Національ-
ного проєкту «Велике будівництво» Держав-
ним фондом регіонального розвитку  на об-
ласті  вже спрямовано 2 млрд грн. і ще плюс 
кошти місцевих бюджетів.

 Йдеться про спорудження протягом року 
понад 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів та 200 
нових приймальних відділень лікарень. Також 
заплановано збудувати 4000 км доріг.

На нещодавній нараді у Президента України 
доповідалося, що наразі завершено будівництво 
на 32 об’єктах: 11 шкіл, 14 дошкільних навчаль-
них закладів, 7 спортивних об’єктів. До 1 верес-
ня 2020 року планується завершити роботи на 
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понад 70 об’єктах
Багато наших організацій уже беруть участь 

у цьому проекті.  Це перспективний напрям 
роботи. Проект буде продовжено і розширено 
наступного року, значить, будуть виділені нові 
кошти, проведені нові тендери.

Отже , треба активно входити в ці процеси.
Певний грунт для оптимізму щодо розвитку 

будівництва можна знайти у Програмі діяль-
ності Кабінету Міністрів, яку нещодавно пе-
редано на затвердження Верховної Ради. Поки 
що Програма не затверджена, але наміри чітко 
зафіксовані і Уряд працює в її рамках.

Я уважно ознайомився з тими розділами, які 
стосуються нашої сфери. На відміну від програм 
попередніх Урядів, цього разу будівництву 
приділено значну увагу. 

І треба відразу підкреслити, що в урядо-
вих планах знайшли відображення багато 
пропозицій Будівельної палати України, які 
ми з вами не раз опрацьовували та надсила-
ли до органів державної влади.

Зокрема, у розділі, присвяченому питан-
ням Житлової політики, йдеться про:

• Створення нової законодавчої бази щодо 
засад та механізмів державної

житлової політики, у тому числі вдоскона-
лення механізмів кредитно-фінансової допомо-
ги на будівництво (придбання) житла, створен-
ня дієвого ринку орендного житла.

• Розроблення практичного механіз-
му здійснення комплексної реконструкції за-
старілого житлового фонду.

• Захист інвесторів будівництва від недо-
брочесних забудовників та запобігання появі 
нових проблемних об’єктів будівництва, спри-
яння постраждалим кредиторам у добудові 
об’єктів проблемного багатоквартирного жит-
лового будівництва.

• Удосконалення програм державної під-
тримки щодо забезпечення громадян житлом, у 
тому числі шляхом іпотечного кредитування.

У Програмі дій Уряду  також йдеться про:
• Реформування  системи державного архі-

тектурно-будівельного контролю та нагляду.
• Запровадження нового виду містобудів-

ної документації – комплексного плану просто-
рового розвитку території громади та  місцевих 
правил забудови населеного пункту.

• Створення містобудівного кадастру на 
державному рівні, його інтеграція з містобудів-
ними кадастрами на регіональному та базово-

му рівні, іншими кадастрами та реєстрами.
• Розроблення Містобудівного кодексу 

України та актуалізацію державних будівель-
них норм (ДБН) із використанням кращого між-
народного досвіду.

• Удосконалення механізму застосування 
будівельних норм, гармонізованих з норматив-
ними документами ЄС, забезпечення більш ши-
рокого доступу до діючих будівельних норм та 
оптимізації процедури їх розроблення. 

• Впровадження будівельного інформа-
ційного моделювання (ВІМтехнологій) на всіх 
етапах життєвого циклу об’єктів будівництва.

  Хочу нагадати, що всі ці питання Бу-
дівельна палата і я особисто не раз підніма-
ли на різних рівнях, у тому числі і на нарадах 
за участю Прем’єр-міністра. Проводили на-
уково-практичні конференції, семінари, де 
опрацьовували відповідні  рекомендації з цих 
питань, доводили їх до керівництва органів 
державної влади.

Як кажуть, по краплі і камінь сточиться. Схо-
же, що Уряд і Міністерство розвитку громад та 
територій  нас починають чути.

 Ми дуже сподіваємося, що Верховна Рада, 
профільний комітет зроблять все належне, щоб  
ухвалити цю Програму дій, і, головне, прийняти 
відповідні закони та постанови, проконтролю-
вати хід реалізації їх.

Відомо, що будівництво є одним з потужних 
стимулів зростання економіки. У розвинених 
країнах, наприклад, в Євросоюзі, частка будівни-
цтва у ВВП  тримається не нижче 5%. У Польщі, 
Китаї –майже  7%.  В Білорусі – 5,7%.       Тоді як в 
Україні – лише 2,6%.

Є куди рости. 
І звичайно, від нас, експертів Будівельної па-

лати,  і у Верховній Раді, і в Уряді очікують аналіз 
документів, що розробляються, чіткі професій-
ні пропозиції. Будівельникам потрібна сучасна 
законодавча і нормативна база.

Сьогодні в порядку денному нашого засідан-
ня – затвердження переліку Комітетів Будівель-
ної палати та їх очільників. Головами Комітетів 
запропоновані найбільш досвідчені, авторитет-
ні кадри. Сподіваємось на їх ефективну роботу.

З увагою стежимо за реформуванням 
ДАБІ.

Зараз там ідуть ліквідаційні процеси, форму-
вання нових структур. Вже маємо ДІМ (Держав-
ну інспекцію містобудування) - це контроль-на-
гляд. З’явився другий орган – це Держсервісбуд, 
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який буде займатися дозвільними процедура-
ми. В проекті ще третій – це Державне агент-
ство з технічного регулювання. 

В експериментальному режимі запущено 
Єдину державну електронну систему у сфері бу-
дівництва з Реєстром будівельної діяльності та 
Кабінетом  забудовника.

Як заявляють керівники нових органів, за-
провадження електронних форматів зменшує 
корупційні ризики, забезпечує прозорість та 
відкритість даних.

Що ж, побачимо як це працюватиме на ділі. 
Ми з свого боку лише підтримуємо наміри 

очистити систему від корупції. Нам, забудовни-
кам,  буде легше працювати, коли від нас пере-
стануть вимагати – за дозволи, за підписи.

Хочу ще торкнутися питання захисту 
прав інвесторів будівництва житла.  

 Не секрет, що житлове будівництво ведеть-
ся в Україні переважно за рахунок приватних 
інвестицій, фактично за кошти населення.  Це - 
надійне джерело надходжень коштів, і порядні 
забудовники цінують таку довіру громадян. 

Наприклад, у нас в Корпорації дуже вимог-
ливо ставляться до дотримання всіх термінів 
введення житла в експлуатацію, якості будів-
ництва. Тому люди йдуть до нас, без зайвих 
вагань вкладають свої кошти.

Проте, якщо оцінювати ситуацію в цілому, 
то можна сказати, що за всі ці роки держава 
так і не спромоглася створити надійний ме-
ханізм захисту приватних інвестицій у житло.

За оцінками експертів, нормативне ре-
гулювання відносин у сфері інвестування в 
будівництво житлової нерухомості є вкрай 

неефективним. Прорахувати 
ризики інвестування в будівни-
цтво будь-якого недобудованого 
об’єкта взагалі неможливо  через 
відсутність прозорих механізмів 
контролю у сфері інвестування 
та фінансування будівництва.

І цим, як ми знаємо, кори-
стуються всілякі махінатори. А 
страждає хто? Пересічний гро-
мадянин-інвестор та ще сумлін-
ні забудовники, які дорожать 
своєю репутацією. Ми, значить, 
турбуємося про нові технології, 
устаткування, готуємо будівель-
ні кадри, а  аферисти від будів-
ництва паразитують на неврегу-

льованості нормативно-правової бази.
Ми сподівалися, що Верховна Рада спро-

можеться розв’язати цю проблему. Наскіль-
ки відомо, опрацьовано відповідний зако-
нопроект,  на квітень 2020 року були навіть 
заплановані парламентські слухання на тему: 
«Захист інвестицій в житлову нерухомість та 
шляхи вирішення проблем постраждалих ін-
весторів», але поки що справа не зрушила з 
місця.   

Знаємо, як багато робить для наведення 
порядку в будівництві Олена Олексіївна Шу-
ляк – заступниця голови профільного Коміте-
ту Верховної Ради. Будемо ж їй допомагати.

Шановні члени Ради!
Маю вас поінформувати, що напередодні 

засідання Ради ми провели засідання Президії  
Будівельної палати, на яких попередньо ухва-
лили ряд рішень щодо актуальних питань на-
шої діяльності.

Зокрема, йдеться Про першочергові захо-
ди з реалізації рішень Загальних зборів Бу-
дівельної палати України, які відбулися у лю-
тому цього року. 

Маємо також затвердити голів комі-
тетів Будівельної палати як нашої основної 
аналітичної ланки.  

Тому чекаю на конструктивну, ділову роз-
мову членів Ради з питань Порядку денного. 
Від Будівельної палати, її органів, зокрема, 
Ради, багато залежить, як будуть створюва-
тися умови для виходу галузі з кризи, для її 
подальшого розвитку. 

Дякую за увагу.
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Будівельники відзначають своє професійне свято

Напередодні свята – Напередодні свята – 
Дня будівельника відбу-Дня будівельника відбу-
лося розширене засідання лося розширене засідання 
Ради Будівельної  палати Ради Будівельної  палати 
України, на якому були під-України, на якому були під-
биті попередні підсумки биті попередні підсумки 
роботи галузі у період епі-роботи галузі у період епі-
деміологічних обмежень, деміологічних обмежень, 
розглянуто інші важливі розглянуто інші важливі 
питання діяльності най-питання діяльності най-
більшого професійного більшого професійного 
об’єднання будівельників об’єднання будівельників 
країни, визначені завдання країни, визначені завдання 
на найближчу перспективу.на найближчу перспективу.

Серед почесних гостей Серед почесних гостей 
зібрання  були:  голова про-зібрання  були:  голова про-
фільного Комітету Верховної фільного Комітету Верховної 
Ради України А.А.Клочко, пер-Ради України А.А.Клочко, пер-
ший заступник міністра ро-ший заступник міністра ро-
звитку громад та територій звитку громад та територій 

В.М.Лозинський,  перший за-В.М.Лозинський,  перший за-
ступник міністра освіти і на-ступник міністра освіти і на-
уки М.О.Кизим, заступники уки М.О.Кизим, заступники 
голови Київської міськдер-голови Київської міськдер-
жадміністрації О.О. Густєлєв жадміністрації О.О. Густєлєв 
та П.О.Пантелеєв, заступник та П.О.Пантелеєв, заступник 
Харківського міського голови Харківського міського голови 
М.І.Фатєєв. керівники органі-М.І.Фатєєв. керівники органі-
зацій-партнерів Будівельної зацій-партнерів Будівельної 
палати  - президент УСПП палати  - президент УСПП 
А.К.Кінах, президент Спілки А.К.Кінах, президент Спілки 
підприємців малих, середніх і підприємців малих, середніх і 
приватизованих підприємств приватизованих підприємств 
України Ю.І.Єхануров,  пре-України Ю.І.Єхануров,  пре-
зидент Національної спіл-зидент Національної спіл-
ки архітекторів В.М.Гусаков,  ки архітекторів В.М.Гусаков,  
президент Академії будівни-президент Академії будівни-
цтва України І.І.Назаренко, цтва України І.І.Назаренко, 
керівник КБУ О.С. Ротов, голо-керівник КБУ О.С. Ротов, голо-
ва фонду Держмолодьжитло ва фонду Держмолодьжитло 

С.О.Комнатний, керівники ін-С.О.Комнатний, керівники ін-
ших громадських організацій.ших громадських організацій.

У своїй доповіді на У своїй доповіді на 
засіданні Ради президент засіданні Ради президент 
Будівельної палати, Герой Будівельної палати, Герой 
України П.С.ШилюкУкраїни П.С.Шилюк докладно  докладно 
проаналізував показники проаналізував показники 
виконання будівельних виконання будівельних 
робіт у І півріччі, участь робіт у І півріччі, участь 
будівельних організацій в будівельних організацій в 
реалізації програми «Велике реалізації програми «Велике 
будівництво».будівництво».

Він, зокрема, зазначив,   що Він, зокрема, зазначив,   що 
незважаючи на нинішнє зни-незважаючи на нинішнє зни-
ження темпів виробництва, ження темпів виробництва, 
галузь зберігає значний по-галузь зберігає значний по-
тенціал для виходу з кризи.тенціал для виходу з кризи.

За словами П.С.Шилюка, За словами П.С.Шилюка, 
певний грунт для оптиміз-певний грунт для оптиміз-
му щодо розвитку будівни-му щодо розвитку будівни-
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цтва можна знайти у Про-цтва можна знайти у Про-
грамі діяльності Кабінету грамі діяльності Кабінету 
Міністрів, яку передано на Міністрів, яку передано на 
затвердження Верховної затвердження Верховної 
Ради. Поки що Програма не Ради. Поки що Програма не 
затверджена, але наміри чіт-затверджена, але наміри чіт-
ко зафіксовані і Уряд працює ко зафіксовані і Уряд працює 
в її рамках.в її рамках.

На відміну від програм На відміну від програм 
попередніх Урядів, підкрес-попередніх Урядів, підкрес-
лив П.С.Шилюк, цього разу лив П.С.Шилюк, цього разу 
будівництву приділено знач-будівництву приділено знач-
ну увагу, причому в урядо-ну увагу, причому в урядо-
вих планах знайшли відо-вих планах знайшли відо-
браження багато пропозицій браження багато пропозицій 
Будівельної палати України, Будівельної палати України, 
які свого часу розроблялися які свого часу розроблялися 
експертним середовищем та експертним середовищем та 
надсилалися для врахування надсилалися для врахування 
у роботі органам державної у роботі органам державної 
влади.влади.

Зокрема, йдеться про:Зокрема, йдеться про:
• Створення нової зако-• Створення нової зако-

нодавчої бази щодо засад та нодавчої бази щодо засад та 
механізмів державної жит-механізмів державної жит-
лової політики, у тому числі лової політики, у тому числі 
вдосконалення механізмів вдосконалення механізмів 
кредитно-фінансової допо-кредитно-фінансової допо-

моги на будівництво (прид-моги на будівництво (прид-
бання) житла, створення бання) житла, створення 
дієвого ринку орендного дієвого ринку орендного 
житла.житла.

• Розроблення практич-• Розроблення практич-
ного механізму здійснення ного механізму здійснення 
комплексної реконструкції комплексної реконструкції 
застарілого житлового фон-застарілого житлового фон-
ду.ду.

• Захист інвесторів бу-• Захист інвесторів бу-
дівництва від недоброчесних дівництва від недоброчесних 
забудовників та запобіган-забудовників та запобіган-
ня появі нових проблемних ня появі нових проблемних 
об’єктів будівництва, спри-об’єктів будівництва, спри-
яння постраждалим креди-яння постраждалим креди-
торам у добудові об’єктів торам у добудові об’єктів 
проблемного багатоквар-проблемного багатоквар-
тирного житлового будівни-тирного житлового будівни-
цтва.цтва.

• Удосконалення про-• Удосконалення про-
грам державної підтримки грам державної підтримки 
щодо забезпечення грома-щодо забезпечення грома-
дян житлом, у тому числі дян житлом, у тому числі 
шляхом іпотечного кредиту-шляхом іпотечного кредиту-
вання.вання.

Керівник Будівельної па-Керівник Будівельної па-
лати зазначив,  що будівель-лати зазначив,  що будівель-
ники чекають від влади ники чекають від влади 

підтримки їхніх ініціатив, підтримки їхніх ініціатив, 
особливо щодо будівництва особливо щодо будівництва 
доступного житла, квартир доступного житла, квартир 
для пільгових категорій для пільгових категорій 
громадян, створення ринку громадян, створення ринку 
орендного житла.орендного житла.

За словами П.С.Шилюка За словами П.С.Шилюка 
виконавча влада має пере-виконавча влада має пере-
давати більше повноважень давати більше повноважень 
з центру на місця, де орга-з центру на місця, де орга-
ни територіальних громад ни територіальних громад 
спільно з будівельними ор-спільно з будівельними ор-
ганізаціями самі можуть ганізаціями самі можуть 
вирішувати нагальні питан-вирішувати нагальні питан-
ня будівництва, у тому числі ня будівництва, у тому числі 
житлового.житлового.

  На засіданні Ради Бу-На засіданні Ради Бу-
дівельної палати виступив дівельної палати виступив 
голова Комітету Верховної голова Комітету Верховної 
Ради України  А.А.Клочко,Ради України  А.А.Клочко,  
який, передовсім, наголосив який, передовсім, наголосив 
на  важливості в житті краї-на  важливості в житті краї-
ни поступального розвитку ни поступального розвитку 
будівництва. будівництва. 

Він окреслив деякі шляхи Він окреслив деякі шляхи 
подолання кризових явищ подолання кризових явищ 
у галузі.  Зокрема, за слова-у галузі.  Зокрема, за слова-
ми А.А.Клочка, слід опрацю-ми А.А.Клочка, слід опрацю-
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вати «чіткі, єдині правила, вати «чіткі, єдині правила, 
які буде просто неможливо які буде просто неможливо 
обійти»,  за якими мають обійти»,  за якими мають 
діяти всі учасники будівель-діяти всі учасники будівель-
ного ринку, і добиватися ного ринку, і добиватися 
неухильного виконання їх. неухильного виконання їх. 
Також має бути створено Також має бути створено 
сприятливий інвестиційний сприятливий інвестиційний 
клімат, система захисту ін-клімат, система захисту ін-
вестицій у житло. Йдеться і вестицій у житло. Йдеться і 
про прямі державні замов-про прямі державні замов-
лення, програму «Велике бу-лення, програму «Велике бу-
дівництво», водночас і про дівництво», водночас і про 
збільшення повноважень та збільшення повноважень та 
ресурсів місцевого самовря-ресурсів місцевого самовря-
дування.  Об’єднані тери-дування.  Об’єднані тери-
торіальні громади – це ваші торіальні громади – це ваші 
замовники, сказав він. замовники, сказав він. 

Голова парламентського Голова парламентського 
комітету запевнив будівель-комітету запевнив будівель-
ників у підтримці їхніх іні-ників у підтримці їхніх іні-
ціатив та прагнень з боку ціатив та прагнень з боку 
органів центральної влади. органів центральної влади. 

З вітальним словом З вітальним словом 
виступив виступив перший заступ-перший заступ-
ник міністра розвитку ре-ник міністра розвитку ре-
гіонів та територій України гіонів та територій України 
В.М.Лозинський. В.М.Лозинський. Він окрес-Він окрес-
лив основні напрями діяль-лив основні напрями діяль-
ності міністерства щодо ності міністерства щодо 
створення сприятливих умов створення сприятливих умов 

діяльності галузі. Була вис-діяльності галузі. Була вис-
ловлена упевненість у тому, ловлена упевненість у тому, 
що нинішні кризові явища що нинішні кризові явища 
у розвитку будівництва  бу-у розвитку будівництва  бу-
дуть подолані досвідом та дуть подолані досвідом та 
майстерністю будівельників.  майстерністю будівельників.  

* * ** * *
Під час урочистої ча-Під час урочистої ча-

стини зібрання відбула-стини зібрання відбула-
ся церемонія вручення  ся церемонія вручення  
нагород кращим пред-нагород кращим пред-
ставникам будівельної ставникам будівельної 
галузі.галузі.

А.А.Клочко повідомив А.А.Клочко повідомив 
про нагородження групи про нагородження групи 
будівельників Грамотою будівельників Грамотою 
Верховної Ради України за Верховної Ради України за 
високі трудові показники.високі трудові показники.

Будівельників також Будівельників також 
вітали заступники голови вітали заступники голови 
КМДА О.О. Густєлєв та П. КМДА О.О. Густєлєв та П. 
О.Пантелеєв, які  вручили О.Пантелеєв, які  вручили 
Подяки Київського місь-Подяки Київського місь-
кого голови.кого голови.

Президент Будівель-Президент Будівель-
ної палати, Герой України ної палати, Герой України 
П.С.Шилюк вручив великій П.С.Шилюк вручив великій 
групі будівельників почесні групі будівельників почесні 
відзнаки БПУ  - медаль «Зо-відзнаки БПУ  - медаль «Зо-
лота кельма», грамоти та лота кельма», грамоти та 
подяки.подяки.

Частина нагород була пе-Частина нагород була пе-
редана в будівельні органі-редана в будівельні органі-
зації інших міст для вручен-зації інших міст для вручен-
ня у трудових колективах.ня у трудових колективах.

Свої нагороди вручили Свої нагороди вручили 
керівники партнерських ор-керівники партнерських ор-
ганізацій.ганізацій.

Очільник Будівельної Очільник Будівельної 
палати подякував ректору палати подякував ректору 
Київського національного Київського національного 
університету будівництва університету будівництва 
та архітектури, віце-пре-та архітектури, віце-пре-
зиденту БПУ П.М.Кулікову зиденту БПУ П.М.Кулікову 
за гостинно надану мож-за гостинно надану мож-
ливість провести урочи-ливість провести урочи-
стості на базі цього вузу – стості на базі цього вузу – 
одного з флагманів вищої одного з флагманів вищої 
освіти України, і відзначив освіти України, і відзначив 
відмінну організацію за-відмінну організацію за-
ходів.ходів.

П.С.Шилюк тепло привітав П.С.Шилюк тепло привітав 
нагороджених і всіх пра-нагороджених і всіх пра-
цівників галузі з професій-цівників галузі з професій-
ним святом, побажав їм мі-ним святом, побажав їм мі-
цного здоров’я, оптимізму цного здоров’я, оптимізму 
та наснаги на нові успіхи. та наснаги на нові успіхи. 

На завершення за тради-На завершення за тради-
цією відбулося спілкування цією відбулося спілкування 
з келихом шампанського, фо-з келихом шампанського, фо-
тографування на добру згад-тографування на добру згад-
ку про дружні зустрічі.ку про дружні зустрічі.
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Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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ВІТАЄМО!
З нагоди Дня Будівельника велика група представників організацій – членів Палати удостоєні 

почесних відзнак.
Під час урочистостей, які пройшли 5 серпня в Центрі культури і дозвілля КНУБА нагороди 

отримали:

БУБНОВИЧ 
Петро Степанович Бригадир слюсарів ПрАТ «Київспецмонтаж»

ЗАХАРОВ  
Валерій Станіславович Директор ТОВ «Інтертрейдінвест» м. Вінниця 

ІЩЕНКО 
Сергій Михайлович Виконавчий директор ТОВ «ХК «Енергомонтажвентиляція»

КРЯТ 
Наталія Борисівна 

Начальниця виробничо-технічного відділу СП ТОВ «ОСНОВА-
СОЛСИФ»

ШИЛЮК 
Петро Петрович Голова правління корпорації «ДБК-Житлобуд» Член Ради БПУ

Подяку Київського міського голови

ГРОЗНИЙ 
Юрій Володимирович Директор ПрАТ «Київспецмонтаж»

ГРУДИНА 
Людмила Олександрівна

Начальниця проектного відділу ТОВ  «ХК 
«Енергомонтажвентиляція»

КИБАЛЬЧУК 
Геннадій Анатолійович
 

Заступник начальника відділу ТОВ «Інститут 
«Київдормістпроект»

КАЛЕНЮК 
Олександр Ростиславович

Виконроб будівельно-монтажного управління №1 ПрАТ 
«ДБК №4»

ГУСАК 
Петро Валерійович Формувальник цеху №3 АТ «ЗЗБК ім.Ковальської»

Грамоту Верховної Ради України
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Почесну відзнаку Будівельної палати України 
медаль «Золота кельма»

БУРДЕЙНА
Наталія Борисівна

Проректор з навчальної та організаційно-виховної роботи 
КНУБА

ВЕЛИЧКО 
Олександр Григорович Засновник групи компаній ПП «Металомонтаж» м.Дніпро

ЗАТЯГАН 
Сергій Володимирович  Електрозварник ПАТ «Домобудівний комбінат № 4»
КЕРІЦЕНКО 
Тамара Миколаївна Головний інженер ТОВ «Інститут «Київдормістпроект»

КОЦЮБА 
Руслан Петрович  

Слюсар вентиляційного цеху виробничо-комплектувальної 
дільниці ПрАТ «Київспецмонтаж»

КУЗЬМЕНКО 
Сергій Васильович Виконавець робіт ТОВ «ОСНОВА»

ЛИСЕНКО 
Світлана Віліївна Заступник директора ТОВ «ДБК»
СЛІПЧУК 
Ігор Васильович

Монтажник Будівельно-монтажного управління № 3ПрАТ 
«ДБК № 4»

СТЕПАНЕНКО 
Наталя Вячеславівна Заступник голови правління ПрАТ «ДБК № 4»

ТИМОШЕНКО 
Сергій Анатолійович  Віце-президент Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

 ЧЕРНИШЕВ
Денис Олегович Перший проректор КНУБА

Почесну грамоту Будівельної палати України

ГОЛИШЕВА 
Валентина Дмитрівна Начальник відділу ТОВ «БУДТЕХНОЛОГІЇ.»
ПАСЬКО 
Світлана Василівна Начальник відділу ПрАТ «ДБК № 4»
СОТНІЧЕНКО 
Марія Василівна Начальник відділу ПрАТ «ДБК № 4»

ПОГОРІЛИЙ 
Тарас Євгенійович 

Директор департаменту економіки  
Корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД»

ЧЕРТКОВ 
Олег Юрійович Доцент кафедри будівельних технологій, к.т.н.

Подяку Президента Будівельної палати України

Значна кількість нагород передана в трудові колективи, в т.ч. в інші міста, для їх вручення на 
заходах з нагоди Дня Будівельника.
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Рада Будівельної палати України утворила Комітети, 
затвердила Положення про них і призначила керівників

Довідково: Відповідно до Статуту Будівельної палати України Комітети утворюються для 
виконання цілей і завдань Палати. 

Комітет БПУ є експертно-консультативним і дорадчим органом, що утворюється з числа 
фахівців – представників членів Палати та органів виконавчої влади для визначення пробле-
матики завдань та здійснення підготовки і попереднього розгляду питань, які вирішуються 
Палатою.

Комітет виступає посередником в діалозі між бізнесом і владою, лобіює широке коло пи-
тань з метою покращення правової і регуляторної політики й усунення перешкод для ведення 
бізнесу.

Подаємо перелік Комітетів та іх керівників: 

Комітет з питань міжнародного співробітництва та 
виставково-конгресної діяльності голова С.Т.СТАШЕВСЬКИЙ

Комітет з питань розвитку житлового будівництва, 
реалізації державних та регіональних  програм 
забезпечення житлом пільгових категорій громадян та 
реконструкції кварталів старої забудови голова П.П.ШИЛЮК

Комітет аналітики будівельної галузі та законодавчих 
ініціатив в будівництві голова А.М.КАРМІНСЬКИЙ

Комітет з питань економіки та фінансово-інвестиційної 
діяльності в будівельній сфері голова О.Е.ЛИХОВИД

Комітет з питань розвитку будівництва в умовах 
децентралізації та посилення ролі місцевого 
самоврядування

співголови: 
Т.М.ГІРЕНКО, М.І.ФАТЄЄВ 

Комітет з питань інноваційного розвитку підприємств 
будівельної галузі голова І.М.САЛІЙ

Комітет з питань розвитку нових інформаційних техноло-
гій в будівництві голова М.А.ВЕЛИЧКО

Комітет з питань розвитку промислового та 
інфраструктурного будівництва

співголови: 
Ю.В.КАРПЕНКО,  В.В.ВОРОБЙОВ 

Комітет з питань технічного регулювання та 
енергоефективності будівництва голова Г.Г.ФАРЕНЮК

Комітет з питань  професійної підготовки  кадрів для 
будівельної галузі голова П.М.КУЛІКОВ

Джерело: Прес-служба 
Будівельної палати України
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П.С. Шилюк взяв участь в урочистостях в Мінрегіоні з нагоди 
Дня будівельника

6 серпня у Міністерстві 
розвитку громад та тери-
торій України відбулась уро-
чиста нарада з нагоди Дня 
будівельника під головуван-
ням Прем’єр-міністра України 
Дениса Шмигаля та Міністра 
розвитку громад та територій 
України Олексія Чернишова, 
за участі заступника Керівни-
ка Офісу Президента Украї-
ни, членів Кабінету Міністрів,  
депутатів Верховної Ради, 
представників будівельної га-
лузі, професійних і громадсь-
ких організацій та об’єднань.

«Будівельна галузь є важ-
ливою складовою економіки 
України. Вона приносить вагому 
додану вартість і створює тисячі 
нових робочих місць. Завдяки 
зусиллям будівельників та ін-
вестиціям, які вони роблять в 
економічну стабільність, Україні 
сьогодні простіше проходи-
ти кризові часи. Вдячний вам 
за те, що в непрості часи вико-
нуєте свою роботу та здаєте в 
експлуатацію нові об’єкти. Це 
те, що розвиває нашу держа-
ву, і лишиться в Україні для на-
ступних поколінь», – зазначив 
Прем’єр-міністр, вітаючи при-
сутніх з професійним святом.

Презентуючи стан реалізації 
Програми Президента «Велике 
будівництво», Міністр розвит-
ку громад та територій України 
Олексій Чернишов зазначив, 
що Програма «Велике будівни-
цтво» – це важливий  інструмент 
регіонального розвитку. «Саме 
будівництво є тим важливим 
вектором розвитку, який здатен 
подолати кризу в країні та закла-
сти міцний фундамент майбут-
нього. Історія вже неодноразово 
доводила –  під час кризи треба 
будувати. Це допоможе зшити 
країну якісними дорогами, згур-
тувати регіони завдяки повітря-
ному сполученню та більш розви-
неній мережі інфраструктурних 
об’єктів», – наголосив Міністр.

З вітальним словом висту-
пили заступник Керівника Офі-
су Президента України Кирило 
Тимошенко, голова Комітету 
Верховної Ради України з пи-
тань організації державної вла-
ди, місцевого самоврядуван-
ня, регіонального розвитку та 
містобудування Андрій Клочко, 
Міністр інфраструктури Украї-
ни Владислав Криклій та Пре-
зидент Конфедерації будівель-
ників України Лев Парцхаладзе.

Кирило Тимошенко наголо-

сив, що минулого року Прези-
дент України  поставив амбітну 
ціль – відбудувати країну. Про-
грама «Велике будівництво» – це 
дійсно великий проєкт, який ро-
звиватиметься з кожним роком. 
«Я дякую всім, адже кожен з вас, 
незалежно від того, чи це бу-
дівельна компанія, міністерство 
або місцева влада, бере участь у 
відбудові країни», – сказав він.

Андрій Клочко зазначив, що 
«будівельна галузь має величез-
не значення для людей, з одного 
боку, вона забезпечує українцям  
комфорт, затишок і буквально 
дах над головою. З іншого – спри-
яє розвитку інших, суміжних 
галузей економіки. Коли пра-
цюють будівельні крани, отри-
мують замовлення металурги, 
нафтохіміки, транспортники – 
всього понад три десятки галузей».

Владислав Криклій подяку-
вав будівельникам за реаліза-
цію програми Президента «Ве-
лике будівництво» і привітав 
з прийдешнім професійним  
святом: «Дороги і мости буду-
ють, щоб об’єднувати людей. 
Дякую будівельникам за робо-
ту і за те, що об’єднуєте людей».

З нагоди професійного свя-
та за вагомий особистий внесок 
у розвиток будівельної галузі, 
багаторічну сумлінну працю 
та високий професіоналізм 
фахівцям міністерства вручили 
нагороди та відомчі відзнаки 
від Кабінету Міністрів Украї-
ни та Міністерства розвитку 
громад та територій України.

Будівельну палату на заходах 
в Мінрегіоні представляв її пре-
зидент, Герой України П.С. Шилюк

Джерело: Мінрегіон  та 
Будівельна палата України 

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ



Вісник  Будівельної палати України №4/2020

2524


