Відбулося засідання Комітету Будівельної палати України з питань
розвитку проектів низькобюджетного житла для переселенців та учасників АТО

10 лютого 2016 року відбулося засідання Комітету Будівельної палати
України з питань розвитку проектів низькобюджетного житла для переселенців та
учасників АТО. Голова Комітету – член президії Будівельної палати України,
президент асоціації «Солстрой плюс», Заслужений економіст України Станіслав
Мартинюк.
У заході взяли участь перший віце-президент Будівельної палати України,
Заслужений будівельник України Станіслав Сташевський та керівники і фахівці
будівельних організацій України, які входять до складу Палати.
На порядку денному засідання Комітету стояло два питання:
1. Обговорення та надання пропозицій до концепції реформування
забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх
сімей, розробленої Міністерством оборони України;
2. Надання пропозицій щодо вдосконалення існуючої нормативнозаконодавчої бази, яка регулює архітектурно-будівельну діяльність в Україні.
У вступному слові С. Мартинюк зазначив, що минулий рік для Комітету був
досить насиченим. Спільно з Міністерством оборони України активно
напрацьовуються пропозицій щодо забезпечення житлом військовослужбовців.
- Пропозицї нашого Комітету увійшли до «Концепції реформування
забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх
сімей», яка була схвалена 4 лютого на засіданні міжвідомчої робочої групи при
Міністерстві оборони України, – наголосив Станіслав Мартинюк.
Він також зазначив, що Комітет проводить активну роботу у вдосконаленні
проектно-будівельної діяльності в Україні.
- Наші представники беруть участь в роботі Комітету Верховної Ради
України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального
господарства та у засіданнях робочих груп цього комітету. Вони увійшли в робочу
групу Комітету Верховної Ради України по розробці «Державної програми
доступного житла», яку очолює заступник голови Комітету Верховної Ради з
питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
України, віце-президент Будівельної палати України Петро Сабашук.

Перший віце-президент Будівельної палати України, Заслужений
будівельник України Станіслав Сташевський поінформував, що 17 лютого 2016
року заплановано проведення комітетських слухань з питань дерегуляції ведення
бізнесу в будівництві, в якому візьмуть участь представники Будівельної палати
України.
- Від членів Будівельної палати України надходять конструктивні пропозиції
з актуальних питань будівельної діяльності, і до нас починають дослухатися –
підкреслив С. Сташевський.
В ході засідання Комітету конструктивні пропозиції з питань порядку денного
висловили:
- Микола Суботенко, перший віце-президент Промислово-будівельної групи
«Ковальська»;
- Олександр Сердюк, в.о. директора КП ««Чернігівбудінвест»;
- Володимир Брунько, директор ТОВ «Інститут проектування»;
- Олександр Федорець, начальник відділу капітального будівництва ТДВ
«Житлобуд-2»;
- Руслан Вайман, гендиректор ПрАТ «Луцький домобудівний комбінат»;
- Володимир Дзерик, голова наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж»;
- Сергій Нехворовський, заступник директора ТОВ «ДБК-Партнер;
- Анатолій Сушко, головний інженер КП «Білоцерківський домобудівельний
комбінат»;
- Дмитро Гуленко, радник президента ПАТ ХК «Київміськбуд»
- Андрій Свинцицький, керуючий партнер адвокатського бюро «Летрадо» та
інші.
Розглянувши та обговоривши питання порядку денного, члени Комітету
прийняли узгоджене рішення і рекомендували Секретаріату Будівельної палати
України узагальнити всі висловлені пропозиції і направити їх до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Міністерства оборони
України та в інші державні структури, які займаються питаннями житлового
забезпечення, а також керівникам Київської міської та обласних державних
адміністрацій.
Джерело: Будпалата

