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СТОРІНКА
ПРЕЗИДЕНТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ,
ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА ШИЛЮКА

ПРИВІТАННЯ З НАГОДИ 25-Й РІЧНИЦІ З ДНЯ СТВОРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
31 березня 2017 року Український союз
промисловців і підприємців проводить
урочистосте засідання присвячене 25-й
річниці з дня створення Союзу.

З цієї нагоди Президент Будівельної
палати України направив привітання.

Президенту Українського союзу
промисловців і підприємців А.К.Кінаху,
Членам УСПП
Шановний Анатолію Кириловичу!
Шановні колеги, друзі!
Від імені Будівельної палати України приміть наші сердечні вітання з нагоди 25-річчя створення Українського союзу промисловців і підприємців.
Ця дата – значна подія не тільки для членів Союзу промисловців і підприємців, але, без перебільшення, для всіх підприємств і організацій, що представляють реальний сектор економіки
України.
У найскладніші для країни часи економічних змін саме Союз простягнув руку допомоги підприємствам, завдяки чому вони вистояли і зберегли промисловий потенціал. І сьогодні саме Ваша
організація консолідує зусилля промисловців і підприємців у створенні сприятливих умов для
розвитку економіки, поліпшення інвестиційного клімату країни. Думки Союзу, його пропозиції
і законодавчі ініціативи враховуються при прийнятті найбільш відповідальних рішень щодо економічного розвитку країни.
Будівельники України цінують Вашу участь у становленні будівельного комплексу. І сприяє
цьому тісна ділова співпраця, що склалась між Українським союзом промисловців і підприємців
та Будівельною палатою України. Хочу висловити переконання, що і в подальшому наші спільні
зусилля будуть спрямовані на зміцнення економіки нашої Держави.
З ювілеєм Вас, дорогі колеги і друзі!
Нових Вам плідних ідей і починань, миру і достатку в Ваших оселях!
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ П.С.ШИЛЮК
ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ КРУГЛОГО СТОЛУ
«ІНДУСТРІАЛЬНЕ ДОМОБУДУВАННЯ: ОСНОВНИЙ
РЕСУРС ЗБІЛЬШЕННЯ МАСОВОГО БУДІВНИЦТВА»

28 лютого 2017 року Президент Будівельної палати України, Герой України
П.С.Шилюк взяв участь у
засіданні круглого столу «Індустріальне домобудування:
основний ресурс збільшення масового будівництва».
Захід, організований Будівельною палатою України
та виданням «Будівельний
журнал», проходив на базі
Корпорації
«ДБК-Житлобуд».
У форумі взяли участь
керівники будівельних компаній і заводів залізобетонних виробів, представники
іноземних компаній-виробників будівельного обладнання, а також керівники
громадських об’єднань і організацій будівельної галузі.

Вітаючи учасників круглого столу П.С.Шилюк
відзначив важливу роль
індустріального
домобудування у вирішенні актуального соціально-економічного завдання - забезпечення
співвітчизників доступним
житлом. При цьому він особливо підкреслив необхідність модернізації заводів
залізобетонних виробів та
домобудівних комбінатів, існуючих в Україні.
- Тут було б доцільно
мати відповідну державну
програму, як це було зроблено у деяких наших сусідів, наголосив П.С. Шилюк.
Президент Будівельної
палати висловив ряд практичних рекомендацій та побажав учасникам круглого

столу успіхів у виробленні
конструктивних рішень.
На засіданні круглого
столу виступили віце-президент Будівельної палати
України, президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів І.М.
Салій, член президії Будівельної палати, голова
правління Публічного акціонерного товариства «Домобудівний комбінат №4»
С.А. Тимошенко, голова
правління Богуславського
заводу залізобетонних конструкцій М. Г. Сидоренко,
віце-президент ПБГ «Ковальська» В.Ю. Суруп та
інші.
Представники іноземних
компаній Elematic (Фінляндія) та Moldtech (Іспанія)
розповіли про досвід застосування обладнання цих виробників, поділилися досвідом будівництва масового
житла в Європі.
Учасники заходу дійшли висновку, що для того,
щоб індустріальне домобудування стало основним
ресурсом збільшення масового будівництва необхідна
модернізація існуючих підприємств, а це можливо при
розробці механізму стійкого
кредитування цього процесу, створення відповідної законодавчої бази.
Джерело: Прес-служба
Будівельної палати України
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П.С.ШИЛЮК ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВІДКРИТТІ ВИСТАВКИ

1 березня Президент Будівельної палати України,
Герой України П.С.Шилюк
на запрошення Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів взяв участь у
відкритті виставки, на якій
демонструються
сучасні
технології, матеріали та обладнання для будівельної галузі. Виставка проходить в
Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі
Дніпра.
Президент привітав присутніх з цією подією, яка
співпала з початком весни.
Він висловив сподівання,
що в нинішньому році продовжиться стабілізація і зростання показників будівельної галузі України. Якщо в

2016 році індекс будівельної
продукції порівняно з 2015
роком склав 113%, то в січні
цього року вже маємо зростання до 135%.
Президент Будівельної
Палати закликав рухатися
далі, добиватися стабільних
темпів зростання. Було відзначено, що посилена увага
органів влади всіх рівнів,
громадських
організацій
до розвитку будівництва,
зокрема житлового, може
зупинити негативні явища
в
соціально-економічній
ситуації країни. Адже загальновідомо, що саме будівництво є локомотивом
розвитку економіки в цілому.
Важливим при цьому є

використання досвіду кращих вітчизняних компаній,
а також врахування зарубіжних досягнень. Цій меті якнайкраще служать подібні
галузеві професійні виставки.
П.С.Шилюк
запросив
учасників та гостей даного
заходу взяти участь у 32-й
міжнародній виставці «Inter
Build Expo» - головній будівельній події року. Виставка організується за участі
Будівельної палати України
та за підтримки Мінрегіонбуду і відбудеться 29 березня – 1 квітня у Виставковому центрі КиївЕкспоПлаза
на Нивках.
Джерело: Прес-служба
Будівельної палати України
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ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА
ВИСТАВКОВО-КОНГРЕСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6 березня 2017 року в
Будівельній палаті України
відбулося засідання Комітету з питань міжнародного
співробітництва та виставково-конгресної
діяльності, яке провів голова
цього комітету Перший віце-президент Будівельної
палати С.Т.Сташевський.
Центральним питанням
було обговорення ходу підготовки заходів, передбачених в рамках міжнародної
виставки «InterBuildExpo
– 2017» - головної будівельної
події
року.
Учасники були ознайомлені з підготовкою експозицій, ділової програми, яка налічує більше 40
професійних заходів. Заявки на участь у виставці
подали близько 600 підприємств та організацій, в
т.ч. більше 30 - зарубіжних.
На засіданні розглянуті питання проведення
круглого столу на тему
«Робітничі кадри для будівництва: проблеми та
перспективи»,
організаторами якого виступають Міністерство освіти
і науки України разом з
Будівельною палатою за
підтримки ТОВ «Київський міжнародний контрактовий
ярмарок».
З інформацією щодо
стану справ з професійною підготовкою робітничих кадрів для будівельної галузі виступив
С.Т.Сташевський,
який

зазначив, що будівельники стурбовані дефіцитом кадрів, насамперед,
молодших
спеціалістів
для будівельної галузі.
Зокрема,
на
сьогодні
лише Корпорації «Житлобуд – ДБК» не вистачає
близько 200 робітників
різних
спеціальностей.
Керівництвом Палати
було проведено ряд зустрічей з директорами
навчальних закладів, що
готують спеціалістів-будівельників,
в
ході
яких
розглянуті питання організації учбового процесу, розвитку матеріально-технічної бази,
вирішення проблем, що
стоять перед училищами та професійно-технічною освітою в цілому.
Перший
віце-президент нагадав присутнім
про предметну розмову
на цю тему, що відбулася
на засіданні Президії Палати 27 грудня 2016 року
і рішення, які тоді були
прийняті та про підготовку Меморандуму про
співробітництво між Будівельною Палатою України та Міносвіти, головною
метою якого є удосконалення підготовки професіоналів-будівельників.
На думку Першого віце-президента Палати, на
круглому столі має відбутися предметна розмова
представників провідних
будівельних організацій та

навчальних закладів щодо
покращення
матеріально-технічної бази та системи професійної підготовки
молодших спеціалістів для
будівництва, розробки механізмів співпраці, тощо.
Було наголошено на проведенні під час круглого
столу ярмарки вакансій.
Йшлося про підготовку програми проведення
зазначеного круглого столу, формування списку спікерів, організацію стендів
навчальних закладів та забезпечення інформаційної
підтримки. Були схвалені
пропозиції щодо відвідання експозицій виставки
групами студентів та учнів навчальних закладів
будівельного
профілю.
Комітет також розглянув та рекомендував
для подальшого опрацювання питання створення рейтингової платформи забудовників України.
В обговоренні взяли
участь генеральний директор ТОВ «Київський
міжнародний контрактовий ярмарок» О.П.Коваль,
начальник відділу департаменту професійно-технічної освіти Міносвіти
України
С.П.Коваленко,
директор
міжнародної
виставки «InterBuildExpo
– 2017» О.О.Безрадецький, проректор КНУБА
А.М.Станкевич,
інші.
Джерело: Прес-служба
Будівельної палати України
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УЧАСТЬ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ У ЗАСІДАННІ
КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ «ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОФЕСІЇ:
ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ, ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ»

1 березня 2017 року в
Інституті демографії та соціальних досліджень ім.
М.В.Птухи відбувся круглий
стіл на тему «Перспективні
професії: шляхи визначення, підходи до прогнозування», організований Інститутом спільно з Міністерством
освіти і науки Украіни.
На заході були розглянуті
актуальні проблеми професійної підготовки кадрів.
Зокрема, розглядалися питання визначення найбільш
затребуваних для суспільства та економіки країни
професій,
налагодження
співпраці місцевої влади,
роботодавців та навчальних
закладів у підготовці робітничих кадріd.
У засіданні взяли участь та
виступили директор Інституту демографії та соціальних
досліджень Е.М.Лібанова,
заступник Міністра освіти і
науки України П.К.Хобзей,
Народний депутат України
О.П.Продан, директор департаменту професійно-технічної освіти Міносвіти
М.С.Кучинський, директор
департаменту ринку праці та
зайнятості Мінсоцполітики
С.О.Кікіна, віце-президент
Асоціації міст України В.О.
Баранов, начальник управління Державної служби
зайнятості О.Д.Купрій, завідуючий відділом Інституту
вищої освіти НАПН України Ю.М.Вітренко, Голова
правління Фонду загальнообов`язкового
державно-

го страхування на випадок
безробіття
О.В.Мірошніченко, інші представники
центральних та місцевих органів влади, науково-дослідних інститутів, громадських
організацій.
У заході також взяв участь
та виступив представник
Будівельної палати України - заступник Виконавчого директора О.Самодуров.
Він зазначив, що організація
стурбована дефіцитом кадрів, насамперед, молодших
спеціалістів для будівельної
галузі.
Керівництвом
Палати
було проведено ряд зустрічей з керівниками та викладачами навчальних закладів,
що готують спеціалістів-будівельників, в ході яких
обговорювалися
питання
організації учбового процесу, розвитку матеріально-технічної бази, вирішення проблем, що стоять перед
училищами та професійно-технічною освітою в
цілому. Зазначене питання
розглядалося також на засіданні Президії Палати 27
грудня 2016 року, в якому
взяли участь представники
Міносвіти.
Учасників круглого столу було поінформовано про
підготовку
Меморандуму
про співробітництво між
Будівельною палатою та
Міністерством освіти і науки Україну, в якому передбачається розвиток співробітництва з різних напрямків,

зокрема:
- закріплення великих будівельних організацій за закладами професійної освіти
для надання шефської допомоги;
- забезпечення практичної підготовки учнів,
студентів та стажування
викладачів професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання
на базових підприємствах
будівельної галузі;
- надання підприємствами та організаціями будівельної галузі допомоги в
утриманні та розвитку матеріально-технічної бази закладів професійної освіти,
тощо.
Враховуючи актуальність
зазначеної тематики, Будівельною палатою та Департаментом професійно-технічної освіти Міносвіти 31
березня п.р. в рамках Міжнародної будівельної виставки
«InterBuildExpo» буде проведено круглий стіл на тему
«Підготовка робітничих кадрів для будівництва: проблеми та перспективи», на якому
має відбутися конструктивна
розмова щодо поліпшення
системи професійної підготовки молодших спеціалістів
для будівництва. Планується
також проведення ярмарки
вакансій за участі керівників
кадрових служб будівельних
організацій та представників
навчальних закладів.
Джерело: Прес-служба
Будівельної палати Україн
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО НАЗВАВ УМОВИ УСПІШНОГО
РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Сьогодні умови для розвитку будівельної галузі в
Україні вже є. В першу чергу, це дерегуляція і спрощення дозвільних процедур для
учасників будівельного ринку. Вже скорочені процедури
розгляду будівельних норм,
цього року
заплановано
скасування 27 ДБН. Про це
заявив Віце-премєр-міністр
– Міністр регіонального ро-

звитку, будівництва та ЖКГ
Геннадій Зубко.
«Також в парламенті на
розгляді знаходяться два
законопроекти, які уможливлять залучення інвестицій в будівельну галузь. Це
законопроект №3610 щодо
скасування пайової участі
у розвиток інфраструктури населеного пункту та законопроект №5587 щодо

поліпшення умов ведення
будівельного бізнесу. Головний результат, який отримають будівельники від ухвалення законопроектів – в
рази скорочення дозвільних
процедур, а відтак строків,
в які можна розпочати будівництво. Це також потужний сигнал для інвесторів
й приходу у будівельну галузь фінансового ресурсу»,
— зазначив Віце-прем’єрміністр.
Крім того, Геннадій Зубко зазначив, що «нові можливості для зростання будівельної галузі відкривають
дві реформи – децентралізації, яка дає перспективу співпраці бізнесу з місцевими
бюджетами, та енергоефективності, яка відкриває перспективний ринок енергоефективних, енергосервісних
проектів та енергоаудиту».
Джерело: Прес-служба
Віце-прем’єр-міністра України

УРЯД ВДВІЧІ СКОРОТИВ ПРОЦЕДУРИ РОЗРОБЛЕННЯ,
ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ

Черговий крок до спрощення ведення будівельного
бізнесу в Україні. Ми оптимізували та вдвічі скоротили процедури розроблення,
погодження та затвердженні
будівельних норм або змін
до них. Так Віце-прем’єрміністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України Геннадій

Зубко прокоментував прийняту сьогодні на засіданні
Уряду відповідну постанову.
«Тепер ці процедури триватимуть не місяць, або 45
днів, а 15 робочих днів. Крім
того, у таких спосіб прибирається корупційна складова
між усіма учасниками процесу містобудівної діяльності»,
— зазначив Геннадій Зубко.

На сьогодні в Україні діє
181 будівельні норми, 63 з
яких прийняті ще за часів
СРСР. Прийнята постанова
зменшує терміни подання
пропозицій до проекту будівельних норм, їх розгляду
контролюючими органами
та перевірки базовою організацією.
Джерело: Прес-служба
Віце-прем’єр-міністра України
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УРЯД СХВАЛИВ ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНУ ЩОДО
УДОСКОНАЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1 березня Уряд схвалив
план заходів з реалізації Закону 1817–VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів щодо удосконалення
містобудівної діяльності».
Так, до червня 2017 року мають бути прийняті всі необхідні для реалізації закону
підзаконні акти. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр
– Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко.

Він нагадав, що зазначений закон спрямований на
дерегуляцію
будівельного
бізнесу, покращення умов
його ведення. «Цим законом ми формуємо чесні й
прозорі умови для ведення
містобудівної діяльності. Це
фактично реформа, що охопить більше 80% будівельної галузі. Цим законом вводиться європейський підхід
до дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві.

А саме, скасовуються категорії складності будівництва,
а також такий дозвільний документ, як декларація. 80%
об’єктів будуть зводити на
підставі повідомлення про
початок будівництва і прийняття в експлуатацію, а інші
20% — на підставі дозволу.
Він мінімізує кількість незаконних будівництв, знизить
ризики для інвестора», —
зазначив Геннадій Зубко.
Джерело: Прес-служба
Віце-прем’єр-міністра України

МІНРЕГІОН СПРОЩУЄ УМОВИ ВЕДЕННЯ
БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Уряд схвалив законопроект щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні,
у який включені положення
з дерегуляції будівельної галузі, розроблені Мінрегіоном
спільно з експертами BRDO.
Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр
–

Міністр
регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Ми крок за кроком усуваємо перешкоди веденню
будівельного бізнесу, тепер
непотрібно ходити до ДСНС
за умовами, це вже функція
місцевої архітектури видати

їх разом з містобудівними
умовами. Також будівельні
ліцензії стають безстроковими, зменшено вдвічі строки
опрацювання проектів будівельних норм. Прийнято
закон №1817, яким скасовуються категорії складності
будівництва та такий дозвільний документ, як декларація. Замість неї створена
процедура початку будівництва по повідомленню, яка
не дає можливості чиновникам відмовити забудовнику.
В парламент також подані
законопроекти №3610 щодо
скасування пайової участі
у розвитку інфраструктури
населеного пункту та №5587
щодо поліпшення умов ведення будівельного бізнесу»,
— зазначив Геннадій Зубко.
Джерело: Прес-служба
Віце-прем’єр-міністра України
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ЕКСПРЕС-ВИПУСК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ:
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У СІЧНІ 2017 РОКУ

У січні 2017 р. підприємства України виконали будівельні роботи на суму 3,9 млрд.
грн. Індекс будівельної продукції у січні 2017 р. порівняно із січнем 2016 р. становив 135,0%, у т.ч. індекс будівництва будівель – 142,1%, інженерних споруд – 127,1%.
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Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 83,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,0% та 8,3%
відповідно.

Інформацію щодо виконання будівельних робіт за регіонами наведено в додатку.
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Додаток 1
ОБСЯГИ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ІНДЕКСИ
БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА РЕГІОНАМИ

Географічне охоплення
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Методологія та визначення
Обсяг виконаних будівельних робіт – це вартість будівельних, монтажних та інших
робіт, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств.
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У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ
15 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
заслухав інформацію щодо результатів виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів
України у 2016 році та основних завдань на 2017 рік.
Члени Комітету на засіданні
15 березня заслухали інформацію Віце-прем’єр-міністра Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
Геннадія Зубка про результати
впровадження у 2016 році ключових реформ з децентралізації,
енергоефективності та ЖКГ,
дерегуляції будівельної галузі,
реформи держслужби.
Доповідач зазначив, що
внаслідок децентралізації відзначається приріст надходжень
до бюджетів об’єднаних територіальних громад, а отримавши повноваження й ресурси
- органами місцевого самоврядування розпочато реалізацію
проектів з відбудови доріг, шкіл,
дитячих садочків, медичних закладів.

В рамках розпочатих реформ з енергоефективності
діють програми енергоефективності та «теплих кредитів».
Розроблено Концепцію реформування теплоенергетики.
Г.Зубко наголосив на необхідності прийняття законопроектів про житлово-комунальні
послуги, про комерційний облік комунальних послуг, про
енергоефективність будівель,
про фонд енергоефективності.
За його словами. підтримка
законопроектів №3610 щодо
скасування пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту та №5587 щодо
поліпшення умов ведення будівельного бізнесу дозволить
залучити у будівельну галузь
інвестиції, усунути корупційні ризики та підняти Україну у
рейтингу «Doing Busіness».
Учасники засідання обмінялися думками щодо наявності
проблемних питань, подальшої
реалізації започаткованих реформ та необхідності прийняття відповідних законодавчих

ініціатив.
За результатами заслуховування Комітетом схвалено звіт
Мінрегіону щодо результатів
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів у 2016
році.
Члени Комітету також схвалили підготовлену до другого
читання порівняльну таблицю
проекту Закону про комерційний облік комунальних послуг
№4901 та рекомендують Верховній Раді прийняти його у
другому читанні та в цілому.
Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу
проект Закону про мораторій на
примусову реалізацію житла,
нарахування та стягнення пені
та інших штрафних санкцій за
несплату житлово-комунальних послуг №5250. Положення
законопроекту спрямовані на
встановлення до 1 січня 2018
року мораторію на примусову
реалізацію житла, нарахування та стягнення пені та інших
штрафних санкцій за несплату
житлово-комунальних послуг.
Комітет також вирішив рекомендувати Верховній Раді
відхилити проект Закону про
встановлення мораторію на виселення, стягнення житла, нарахування та стягнення пені та
інших штрафних санкцій за несплату житлово-комунальних
послуг №5250-1.
Джерело: Інформаційне
управління Апарату Верховної
Ради України
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