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СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, 

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА
Петро Шилюк виступив на спільному засіданні 

Антикризової ради України

Президент Будівель-
ної палати України, Ге-
рой України Петро Шилюк 
виступив на спільному 
засіданні  Антикризової 
ради громадських органі-
зацій України та правління 
Українського союзу про-
мисловців та підприємців.

На засіданні , яке пройшло в 
режимі відео конференції, об-
говорювалися спільні дії влади 
та бізнесу у контексті уперед-
ження  ризиків для віднов-
лення економіки у 2022 році.

Президент УСПП Ана-
толій Кінах у своєму виступі 
зосередив увагу на багатьох 
проблемних питаннях, які 
гальмують темпи соціально-е-
кономічного розвитку Украї-
ни. Він вказав на те, що про-
мисловість нині демонструє 
«невиразну позитивну ди-
наміку» і наразі не наблизила-
ся до показників докризового 
періоду в багатьох важливих 
галузях. Усе ще ускладненим 

є доступ бізнесу до кредит-
них ресурсів, водночас є зро-
стання облікової ставки.

А.Кінах повідомив, що за-
раз готується засідання На-
ціональної тристоронньої со-
ціально-економічної ради за 
участі Президента України, на 
якому мають бути ухвалені рі-
шення щодо спільних дій вла-
ди та бізнесу для подолання 
кризових явищ в економіці.

Виступаючи на засіданні, 
Петро Шилюк розповів про 
роботу будівельної галузі цьо-
го року. Показники деякого 
зростання випуску будівель-
ної продукції є, особливо у 
секторі житла, але це – лише 
у порівнянні з кризовим 2020 
роком. До всього,  зараз бу-
дівельники опинилися перед 
новою хвилею подорожчан-
ня на  енергоносії, на метал, 
на інші будматеріали, що не-
гативно відіб’ється на вар-
тості продукції, сказав він.

Певні сподівання на краще 
пов’язуються із завершенням 
реформи містобудування, з 
новою дозвільно-реєстра-
ційною структурою – ДІАМ.

Останнім часом тут ак-
тивно запроваджуєть-
ся електронна система.

Якщо все працювати-
ме так і надалі, це буде сут-
тєвий крок уперед, сказав 
П.Шилюк. Для будівельників 
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з’явиться змога швидше 
оформлювати всі дозволи і ви-
конувати таким чином свої зо-
бов’язання перед замовника-
ми, інвесторами будівництва.

Він вказав на необхід-
ність посилення законодав-
чої підтримки роботи галузі, 
зокрема, щодо посилення ад-
міністративної та криміналь-
ної відповідальності за пору-
шення у сфері будівництва, 
а також гарантування прав 
інвесторів будівництва.

Важливим засобом активі-
зації будівництва, передовсім, 
житлового, є розвиток іпотеч-

ного кредитування, підкреслив 
президент Будівельної палати.

На його думку, нинішні обся-
ги кредитування є незначними 
порівняно з загальним обсягом 
інвестування у будівництво.

За перші сім місяців 2021 
року банками видано 5 626 
іпотечних кредитів на загаль-
ну суму понад 4,4 млрд грн.

Тоді як за січень-вересень 
2021 року у нас на будівництві 
житла освоєно  26,8 млрд.грн.

За оцінками міжнародних 
експертів, в Україні – одна з 
найбільш високих процент-
них ставок у світі.    Відповід-

но,  обсяг іпотеки по відно-
шенню до ВВП у нас склав 
всього 0,7% на 2020 рік. А, на-
приклад, у Польщі – на рівні 
20%, в Угорщині – 8% від ВВП.

Петро Шилюк наголосив 
на необхідності активізації 
діалогу між урядом та  про-
мисловцями, роботодавця-
ми з  тим, щоб спільно зна-
ходити ефективні рішення 
та добиватися їх виконання. 

В ході дискусії на засіданні 
виступили: Леонід Козачен-
ко – голова Ради підприємців 
при Кабінеті Міністрів Украї-
ни, Павло Козирєв –  голова  
Асоціації малих міст України, 
представники провідних га-
лузевих об’єднань промис-
ловості, , науковці, експерти.

У засіданні взяв участь 
перший Віце-президент 
Будівельної палати Украї-
ни, член Правління УСПП 
Станіслав Сташевський.

За результатами об-
говорення були ухва-
лені підсумкові доку-
менти, з якими можна 
ознайомитися на сайті УСПП.

Інф. Будівельної палати України

Петро Шилюк взяв участь у засіданні будівельних комітетів 
Польсько-Української господарчої палати та Київської 

торгово-промислової палати
Президент Будівельної па-

лати України, Герой України 
Петро Шилюк взяв участь у 
спільному засіданні будівель-
них комітетів Польсько-У-
країнської господарчої палати 
та Київської  торгово-промис-
лової палати на тему: «Польсь-
кий будівельний ринок. Фак-
тори динамічного зростання. 
Можливості для українських 
компаній».

У своєму вступному слові 

Петро Шилюк розповів про 
стан і розвиток  українського 
будівельного бізнесу та вис-
ловив переконання у необхід-
ності поглиблювати взаємо-
вигідне співробітництво між 
нашими сусідніми країнами у 
будівельній сфері.  

Президентом БПУ були за-
пропоновані конкретні напря-
ми співпраці будівельників 
обох країн.

У засіданні взяли участь,: 

Микола Засульський – прези-
дент Київської торгово-про-
мислової палати, Яцек Пєхота 
– президент Польсько-Україн-
ської господарчої палати, пред-
ставники провідних українсь-
ких будівельних організацій.

Відбулася презентація віт-
чизняних компаній, зацікав-
лених у встановленні ділових 
зв’язків з підприємствами бу-
дівельного ринку Польщі.

Власна інформація
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Петро Шилюк взяв участь у роботі Міжнародної конференції 
з питань безпеки праці в будівництві

У Києві У Києві відбулася  
ІІІ Міжнародна  будівельна 
конференція «Безпека праці 
в будівництві: практики, тех-
нології, інновації».

 Організаторами міжнарод-
ного форуму виступили жур-
нал «Охорона праці», Профспіл-
ка працівників будівництва і 
промисловості будівельних ма-
теріалів України за підтримки 
Будівельної палати України.

До участі в конференції за-
прошені представники органів 
державної влади та соціальних 
партнерів: Міністерства еко-
номіки України, Міністерства 
розвитку громад та територій 
України, Державної служби 
України з питань праці, об’єд-
нань профспілок і роботодав-
ців, а також директорів та керів-
ників служб з безпеки та гігієни 
праці підприємств будівельної 
галузі.

Відкрив конференцію, яка, 
зважаючи на пандемічні обме-
ження,  проходила в режимі он-
лайн-відео, головний редактор 
журналу «Охорона праці» Дми-
тро Матвійчук.

З вітальним словом до її 
учасників звернулися прези-
дент Будівельної палати, Герой 
України Петро Шилюк та го-
лова Профспілки працівників 
будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів України 
Василь Андреєв.

Петро Шилюк у своєму 
виступі наголосив на актуаль-
ності неухильного виконання 
вимог безпеки праці в будівни-
цтві, оскільки галузь, на жаль 
, і досі залишається однією з 
травмонебезпечних на вироб-
ництві.

Він проаналізував роботу 
будівельного комплексу краї-

ни протягом  нинішнього року. 
За повідомленням Держстату, 
у січні–вересні 2021р. порівня-
но із січнем–вереснем 2020р. 
індекс будівельної продукції 
склав 103,2%. Помітно зросло 
будівництво житла  +18,4%.

У будівельників є всі підста-
ви сподіватися на успішні по-
казники за підсумками року в 
цілому.

Петро Шилюк наголосив, 
що ситуація з кадрами в галузі 
стабілізується, кадровий потен-
ціал збережено. За статисти-
кою, на початок 2021 року мали 
206,9 тис. середньооблікових 
штатних працівників  і 222, 9 
тис. – на серпень 2021 року.

У цьому контексті він під-
креслив необхідність вжиття 
комплексу заходів для змен-
шення травматизму на вироб-
ництві, оскільки нинішня си-
туація негативно впливає на 
рівень престижності професії 
будівельника, передовсім серед 
молоді.

Він закликав керівників 
профільних органів влади, міс-
цевого самоврядування, керів-
ників будівельних підприємств 
знайти спільні підходи до вирі-
шення проблеми. Нам усім ра-
зом треба вирішувати гідної  
заробітної плати, соціального 
пакету, також і питання безпе-

ки праці, наголосив Петро Ши-
люк.

В обговоренні практичних 
аспектів забезпечення безпеки 
праці, за  програмою конфе-
ренції,  взяли участь провід-
ні експерти, керівники служб 
з безпеки праці підприємств 
будівельної галузі, зокрема, 
Ірина Петченко, заступник ге-
нерального директора з ОП 
компанії ТОВ «Основа-Солсиф», 
Олексій Алексеєнко, генераль-
ний директор Групи компаній 
“ВІРАСТАР”, Юрій Сербін, пре-
зидент Громадської спілки 
«Безпека автомобільних доріг», 
Катерина Скрипник, директор 
групи IT- компаній «Ділові ін-
формаційні системи».

На другий день роботи кон-
ференції заплановані виступи 
міжнародних експертів, зокре-
ма, представників Європейсь-
кої федерації будівельників та 
деревообробників, Міжнарод-
ної організації праці.

У роботі конференції також 
беруть участь перший віце-пре-
зидент Будівельної палати 
України Станіслав Сташевсь-
кий, віце-президент – виконав-
чий директор Анатолій Дронь, 
члени Ради БПУ – керівники 
будівельних організацій та 
установ.

Прес-служба 
Будівельної палати України
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Будівельна палата України взяла участь в семінарі «Кошторисне 
ціноутворення в дорожньому господарстві»

ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

В  Івано-Франківську 
відбувся науково-прак-
тичний семінар «Кошто-
рисне ціноутворення в до-
рожньому господарстві», 
який було організовано 
ДП «Державний дорожній 
науково-дослідний інсти-
тут імені М.П.Шульгіна» і 
Державним агенством ав-
томобільних доріг Украї-
ни за участі Будівель-
ної палати України. 

Учасники семінару об-
говорювали новації ціно-
утворення при визначенні 
вартості будівництва, про-
ектних, вишукувальних, 
науково-технічних робіт, 
розглядали договірні від-
носини в дорожньому бу-
дівництві, особливості 
надання інженерно-кон-
сультаційних послуг у бу-
дівництві, можливості 
сучасних програмних ком-
плексів для визначення 
вартості будівництва з 
урахуванням змін ціноут-
ворення в будівництві. 

Заступник голови Дер-
жавного агенства авто-

мобільних доріг, началь-
ник Служби автомобільних 
доріг в Івано-Франківській 
області Василь Буджак, у 
своєму виступі підкреслив, 
що прийняті Верховною 
Радою закони щодо ціноут-
ворення в дорожній галузі 
покращують можливість 
та ефективність виконан-
ня завдань, які стоять пе-
ред дорожньою галуззю.

Директор ДП «Дер-
ждорНДІ» Артем Безуглий 
надав необхідні роз’яс-

нення щодо визначення 
вартості будівництва, про-
ектних, вишукувальних і 
науково-проектних робіт 
у перехідний період після 
введення в дію нових на-
станов. Окрему увагу було 
приділено питанню осо-
бливостей застосування 
міжнародних стандартів 
ціноутворення, зокрема 
складанню відомості об-
сягів робіт за CESMM4.

В семінарі взяла участь 
віце-президент Будівель-
ної палати України, к.е.н 
Марина Величко. В до-
повіді, яка була присвяче-
на практичним аспектам 
реалізації вимог норма-
тивних документів стосов-
но визначення вартості 
проектування і будівни-
цтва, вона акцентувала на 
виконанні вимог Кошто-
рисних норм України щодо 
визначення загальнови-
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Громадське обговорення проєктів національних стандартів

ДП НДІБК та Будівельна 
палата України провели гро-
мадське обговорення проєк-
тів національних стандартів 
з питань оформлення проєкт-
ної документації:

– ДСТУ ХХХХ.4:20ХХ «Систе-
ма проектної документації для 
будівництва. Основні вимоги до 
проектної документації»;

– ДСТУ ХХХХ.5:202Х  «Систе-
ма проектної документації для 
будівництва. Загальні положен-
ня»;

– ДСТУ ХХХХ.7:20ХХ  «Систе-
ма проектної документації для 
будівництва.  Правила виконан-
ня архітектурно-будівельних 
робочих креслень»;

– ДСТУ ХХХХ.10:20ХХ  «Си-
стема проектної документації 
для будівництва. Правила вико-
нання специфікації обладнання 

і будівельної продукції»,
Виступаючи в обговорен-

ні, директор Інституту, голова 
Комітету Будівельної палати 
д.т.н. Геннадій Фаренюк зазна-
чив, що   стандарти   установ-
люють   основні   вимоги   до   
проектної документації на нове 
будівництво, реконструкцію та 
капітальний ремонт будівель 
та    споруд    різного    функціо-

нального призначення, в тому 
числі з урахуванням застосу-
вання автоматизованих систем   
проектування,   просторового   
моделювання   та   використан-
ня методів ВІМ-технологій.

Участь в обговоренні взяли 
представники профільних ор-
ганізацій, експерти та фахівці, 
які опікуються питаннями нор-
мативної бази України.

Будівельну палату пред-
ставляли перший віце-прези-
дент Станіслав Сташевський та 
віце-президент – виконавчий 
директор Анатолій Дронь

У зв’язку із введенням епі-
деміологічних обмежень на те-
риторії України, обговорення 
проєктів національних стан-
дартів  відбувалося в режимі 
відео-конференції.

Власна інформація

робничих та адміністра-
тивних витрат, поточних 
цін будівельних ресурсів 
на підставі автоматизова-
ного аналізу регіональних 
ринкових цін.

В семінарі взяли участь 
понад 300 фахівців кошто-
рисної справи, в тому числі 
відомі практики і науковці. 

Прес-служба 
Будівельної палати України
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Олексій Чернишов закликав регіони долучатися до розбудови 
індустріальних парків: Це — потужний поштовх 

для розвитку економіки

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

Розбудова індустріаль-
них парків (ІП) — це мож-
ливість для громад посили-
ти економіку, інвестиційну 
привабливість та створити 
нові робочі місця. Такі про-
мислові майданчики вже 
створюються у різних регіо-
нах України. 

Зокрема, нещодавно розпо-
чалось будівництво двох 
індустріальних парків на 
Львівщині. Про це повідомив 
Міністр розвитку громад та 
територій Олексій Чернишов 
на своїй сторінці у Фейсбук.

«Розбудова індустріаль-
них парків — це потужний 
поштовх для розвитку еко-
номіки. Зокрема, на Львів-
щині компанія Dragon Capital 
стартувала будівництво М10 
Lviv Industrial Park. Ще одна 
добра новина — нещодавно 
в Кам’янка-Бузькому інду-
стріальному парку з’явилась 
управляюча компанія. Розбу-
дова інфраструктури цього 
промислового майданчика 
фінансується за кошти Дер-
жавного фонду регіонального 
розвитку. Наразі завершуєть-

ся будівництво першої черги. 
Очікується, що тут буде ство-
рено близько тисячі робочих 
місць. Такі об’єкти мають з’яв-
лятися в кожному регіоні, аби 
промисловість відновлюва-
лась, економіка посилювалась, 
а рівень життя людей зро-
став», — підкреслив Міністр 
Олексій Чернишов.

Також очільник Мінрегіону 
наголосив, що подібні як дер-
жавні, так і приватні проєкти 
створюють нові робочі міс-
ця, посилюють економіку та 
інвестиційну привабливість 
громад: «Це важливо. Адже 
спроможність громад — це 
спроможність країни в ціло-
му».

Зазначимо, держава ство-
рює стимули для інвесторів 
в індустріальні парки. Нещо-
давно Президент України Во-
лодимир Зеленський підписав 
зміни до ЗУ «Про індустріаль-
ні парки» (4416-1), який за-
проваджує інфраструктурні, 
фінансові та інституційні сти-
мули. А саме:

повна або часткова ком-
пенсація відсоткової ставки за 
кредитами (позиками) на об-
лаштування та/або здійснен-
ня господарської діяльності у 
межах індустріальних парків;

надано можливість в ІП 
здійснювати діяльність у сфері 
переробки промислових та/
або побутових відходів (окрім 
захоронення);

зменшено мінімальну пло-
щу ІП з 15 до 10 га та збільше-
но верхню межу з 700 до 1000 
га;

будівництво, реконструкція 

та ремонт інженерно-транс-
портної інфраструктури (ав-
томобільних шляхів, ліній 
зв’язку, засобів тепло-, газо-, 
водо- та електропостачан-
ня, інженерних комунікацій 
тощо);

облаштування (благо-
устрій) майданчиків інду-
стріальних парків;

дозволено розміщувати в 
ІП проєкти, спрямовані на сти-
мулювання економічного зро-
стання громад.

Водночас очікується прий-
няття Верховною Радою 
України двох законопроєктів 
(№5688, №5689), що передба-
чають фіскальні стимули, зо-
крема:

звільнення від податку на 
прибуток резидентів ІП на 10 
років за умови його реінвесту-
вання в розвиток інвестицій-
ного проєкту;

звільнення від оподатку-
вання ПДВ ввезення нового 
устаткування для власного ви-
користання;

встановлення пільг на по-
даток на нерухомість на тери-
торії ІП (за рішенням громади).

Профільний комітет Вер-
ховної Ради України підтримав 
ці два документи.

Нагадаємо, під час відкри-
того діалогу «Індустріальні 
парки 2025. Навіщо інвесту-
вати у виробництва» Міністр 
розвитку громад та територій 
Олексій Чернишов повідомив, 
що розвиток індустріальних 
парків дасть потужний рестарт 
вітчизняній промисловості.

Джерело: Міністерство розвитку 
громад та територій України
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Наталія Козловська: В Україні мають провести 
інвентаризацію «довгобудів»

Урядовий комітет з пи-
тань економічної, фінансової 
політики, паливно-енерге-
тичного комплексу, розвитку 
громад і територій та захисту 
довкілля підтримав проєкт 
постанови «Деякі питання 
формування переліку об’єк-
тів житлового будівництва, 

що не прийняті в ек-
сплуатацію», розро-
блений Мінрегіоном. 

Мета цього доку-
менту – проведення 
регіонами повної ін-
вентаризації об’єктів 
незавершеного житло-
вого будівництва. Про 
це повідомила заступ-

ниця Міністра розвитку громад 
та територій Наталія Козловсь-
ка.

«Формування переліку 
об’єктів незавершеного жит-
лового будівництва – крок на 
шляху до вирішення болючо-
го питання “довгобудів”. Ця 

проблема вимагає чіткого ро-
зуміння поточної ситуації, ін-
вентаризації таких об’єктів та 
перевірки їхнього техніко-еко-
номічного стану. Йдеться про 
повну картину у розрізі всіх об-
ластей України», – наголосила 
Наталія Козловська.

Проєктом постанови перед-
бачено, що усі ОДА та міські дер-
жадміністрації мають створити 
переліки об’єктів житлового 
будівництва, що не прийняті в 
експлуатацію. Водночас – сфор-
мувати щодо кожного з таких 
об’єктів інвентаризаційну спра-
ву.

Зазначимо, статтею 16 Зако-

Уряд підтримав законопроєкт щодо впровадження 
ВІМ-технологій у будівництві

Уряд підтримав законо-
проєкт, який передбачає 
впровадження технологій ін-
формаційного моделювання 
(ВІМ-технологій) у будівни-
цтві. 

Нововведення дозволять 
синхронізувати процес будів-
ництва між його учасниками, 
підвищити якість контролю 
робіт на всіх етапах, а також 
раціональніше використовува-
ти ресурси. Це — один з кроків 
комплексної реформи сфери 
містобудування. Про це зазна-
чив Міністр розвитку громад та 
територій України Олексій Чер-
нишов.

«Застосування BIM-техно-
логій у будівництві дозволить 
відійти від застарілих, забю-
рократизованих виробничих 
процесів та дублювання робіт. 
Це – метод управління всім 
життєвим циклом об’єкта на ос-
нові його цифрових, фізичних 

та функціональних характери-
стик. У результаті ми отримає-
мо вищу якість контролю робіт 
на всіх етапах,  зниження вар-
тості будівництва та підвищен-
ня його безпечності», – зазна-
чив Олексій Чернишов.

Очільник Мінрегіону також 
наголосив, що застосування 
BIM-технологій – один із інстру-
ментів комплексної цифрової 
трансформації всієї будівельної 
галузі. 

Зазначимо, розроблений 
Мінрегіоном законопроєкт по-
кликаний внести зміни до За-
конів України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності», 
«Про архітектурну діяльність», 
«Про публічні закупівлі» та 
«Про будівельні норми».  Зокре-
ма, щодо:

запровадження у законодав-
ство нових понять, пов’язаних 
із застосуванням BIM-техноло-
гій;

надання повноважень щодо 
затвердження підзаконних 
актів, необхідних для посту-
пового переходу до проєкту-
вання об’єктів із врахуванням 
вартості їхнього життєвого ци-
клу вже на етапі проєктування 
та будівництва;

запровадження через п’ять 
років після набуття чинності 
Закону обов’язкового викори-
стання ВІМ-технологій під час 
будівництві окремих об’єктів за 
рахунок державних коштів.

Нагадаємо, раніше Міністр 
розвитку громад та територій 
Олексій Чернишов повідомив, 
що Уряд затвердив розробле-
ну Мінрегіоном Концепцію 
впровадження технологій бу-
дівельного інформаційного мо-
делювання (ВІМ-технологій) в 
Україні, а також план заходів з її 
реалізації.

Джерело: Міністерство розвитку 
громад та територій України
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ну України «Про місцеві держав-
ні адміністрації», чітко визначе-
на відповідальність місцевих 
державних адміністрацій щодо 
здійснення на відповідних те-
риторіях державного контро-
лю за дотриманням договірних 
зобов’язань забудовниками, 
діяльність яких пов’язана із за-
лученням коштів фізичних осіб 
у будівництво багатоквартир-
них житлових будинків.

Для сприяння постражда-

лим інвесторам незавершеного 
житлового будівництва Урядом 
у серпні 2020 року було утво-
рено Міжвідомчу робочу групу 
за участі представників Мін-
регіону, Міністерства внутріш-
ніх справ, Національної поліції 
тощо.  Її основними завдання-
ми є сприяння забезпеченню 
координації дій центральних 
і місцевих органів виконавчої 
влади з питань сприяння по-
страждалим інвесторам у добу-

дові об’єктів незавершеного 
житлового будівництва, а та-
кож розроблення пропозицій 
щодо удосконалення норматив-
но-правової бази з цих питань.

Нагадаємо, раніше Міністр 
розвитку громад та територій 
Олексій Чернишов зазначив, що 
створення умов для розв’язан-
ня житлових проблем громадян 
– важливий виклик сьогодення.

Джерело: Міністерство розвитку 
громад та територій України

Виконання будівельних робіт: досягнення та очікування
В Україні уповільнилися 

темпи зростання обсягів ви-
конання  будівельних робіт. 
За повідомленням Держав-
ної служби статистики, у січ-
ні–жовтні 2021р. порівняно із 
січнем–жовтнем 2020р. індекс 
будівельної продукції склав 
100,5%, тоді як підсумком ро-
боти за три квартали 2021 
року цей індекс склав 103,2%.

Обсяг виробленої будівель-
ної продукції (виконаних бу-
дівельних робіт) підприємства-
ми України у січні–жовтні 2021р. 
становив 170,8 млрд.грн.

Нове будівництво склало 
33,2% від загального обсягу ви-
робленої будівельної продукції, 
ремонт (капітальний та поточ-
ний) – 41,1%, реконструкція та 
технічне переоcнащення – 25,7%.

При цьому, за даними стати-
стики,помітно зросло будівни-
цтво житла – 119,6%. Ця пози-
тивна тенденція відмічається 
протягом усього поточного року. 
Аналітики пов’язують її з збіль-
шенням ринку іпотечних кре-
дитів.

Аналізуючи показники будів-
ництва в Україні в розрізі обла-
стей, зазначимо, що лідерами тут 
є: Київ – 22,7% від загального об-
сягу будівельних робіт, Одеська 
область -14,2%, Дніпропетровсь-

ка  – 8.8%, Харківська – 8.5%, 
Київська – 6,7%, Львівська – 6%.  
Ці області забезпечують  нині 
2/3 будівельних робіт в країні.

На жаль, для цілого ряду ін-
ших областей  цей показник ста-
новить біля 1%.

У контексті перспектив ро-
звитку будівельного ринку важ-
ливими є  показники випуску ме-
талопрокату та цементу. Так, за 
даними ОП «Укрметалургпром», 
у січні-жовтні 2021 р. українсь-
кими металургійними підприєм-
ствами вироблено 15,99 млн т 
металопрокату (105,4% віднос-
но аналогічного періоду 2020 р.),

Голова асоціації «Укрцемент» 
Павло Качур  висловив сподіван-
ня, що «ринок споживання це-
менту 2021 року становитиме 
не менше 10,5 млн тонн». За його 
словами,  це хороший показ-
ник для цементної галузі і для 
будівельної галузі загалом, бо 
виробництво цементу на душу 
населення – це міжнародний ін-
дикатор економічного розвитку.

Водночас варто звернути ува-
гу на дослідження Національно-
го банку України щодо Індексу 
очікувань ділової активності 
(ІОДА). У листопаді бізнес погір-
шив очікування щодо розвитку 
своїх підприємств на тлі поси-
лення карантинних обмежень. 

Індекс знизився до 49.8 (у жовтні 
– 51.4).

 Стрімке подорожчання енер-
гоносіїв, дефіцит сировинних 
товарів, зростання виробничих 
витрат, а також зростання захво-
рюваності як в Україні, так і у світі 
послабили оцінки підприємств 
усіх секторів, що беруть участь у 
щомісячних опитуваннях.

Респонденти всіх секторів 
прогнозують зростання цін на 
власну продукцію та послуги на 
тлі подорожчання сировини і то-
варів постачальників.

Очікування підприємств сек-
тору будівництва другий місяць 
поспіль знаходяться практично 
на нейтральному рівні: у листо-
паді – 50.4 (у жовтні – 50.2).

На тлі триваючих позитив-
них оцінок щодо обсягів викона-
них будівельних робіт та обсягів 
нових замовлень ( 59.5 і 54.8 
відповідно) посилились оптимі-
стичні оцінки щодо обсягу за-
купівлі сировини та матеріалів, 
а також закупівлі послуг підряд-
ників ( по 57.1).

Залишаються дуже відчутни-
ми очікування щодо зростання 
цін постачальників і вартості по-
слуг підрядників і, як наслідок, 
високих цін на продукцію (послу-
ги) власного виробництва: 64.3.

Виконавча дирекція 
Будівельної палати України
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Деревам рости, Алеї визначних будівельників – 
випускників КНУБА бути

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

На території Київського 
національного університе-
ту будівництва та архітек-
тури в рамках президент-
ського проекту «Зелена 
країна» відбулася посадка 
дерев на місці майбутньої 
Алеї  визначних діячів бу-
дівельної галузі – випуск-
ників університету.

З ініціативою спорудити 
таку Алею виступили рек-

тор КНУБА, віце-президент 
БПУ Петро Куліков і пре-

зидент Будівельної пала-
ти України, Герой України 
Петро Шилюк – випускник 

університету, почесний док-
тор КНУБА. 

Ініціаторів акції, які вий-
шли на посадку дерев, під-
тримали  ділом і словом  
голова Комітету Верховної 
Ради України Андрій Клоч-
ко, відомі випускники та 
друзі КНУБА, серед них, за-
ступник голови Наглядо-
вої ради КНУБА, перший ві-
це-президент БПУ Станіслав 
Сташевський, члени Ради 
БПУ, зокрема, Михайло Іщен-
ко, Іван Назаренко, Світлана 

Шах, викладачі та студенти 
університету.

Працювали дружно і зав-
зято. невдовзі всі саджанці 
зайняли свої місця на Алеї в 
очікуванні весняного тепла.

Посадковий матеріал – 
саджанці цінних порід де-
рев був наданий  колегами з 
Національного університе-
ту біоресурсів і природоко-
ристування України та Біло-
церківського національного 
аграрного університету.

Інформація прес-служби 
Будівельної палати України
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Студентський центр Олімпійської підготовки КНУБА відкрито!

17 листопада 2021 
року в Київському націо-
нальному університеті 
будівництва та архітек-
тури відбулося урочисте 
відкриття Студентського 
центру Олімпійської під-
готовки.

У церемонії відкриття 
взяли участь студенти та 
викладачі славетного вузу 
на чолі з Петром Куліковим 
– ректором, доктором наук, 
професором, Заслуженим 

працівником освіти Украї-
ни, віце-президентом Бу-
дівельної палати України.  

До заходу долучили-
ся і почесні гості:  міністр 
освіти та науки України 

Сергій Шкарлет, міністр 
молоді та спорту України 
Вадим Гутцайт, заступник 
міністра розвитку громад 
та територій України На-
талія Козловська, перший 
віце-президент Будівельної 
палати України Станіслав 
Сташевський, віце-прези-
дент – виконавчий дирек-
тор Будівельної палати 
України Анатолій Дронь,  
віце-президент, голова 
Ради директорів Конфеде-

рації будівельників України 
Олександр Ротов, директор 
ТОВ “ХК “Енергомонтаж-
вентиляція” Михайло Іщен-
ко, а також голови спор-
тивних федерацій, народні 
депутати, керівництво міс-
цевих органів влади.

А завершилася офіційна 
частина  товариським фут-
больним матчем між коман-
дами викладачів КНУБА і 
КНУ імені Тараса Шевченка.

Фото надані членом Ради 
Будівельної палати України, 
редакторкою  журналу 
ProfBuild  Світланою Шах.

Інформація прес-служби 
Будівельної палати України
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