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ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ ДІЯЛЬНОСТІ КБУ, 
ЗАТВЕРДЖЕНІ ПІД ЧАС СЕСІЇ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ
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ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ КОНФЕДЕРАЦІЇ 
БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

На важливому заході 
в діловому житті бу-
дівельника озвучувалися 
стратегічні плани діяль-
ності Мінрегіону; ДАБІ. 
Говорили про проблеми 
ринку, які допомагає 
вирішувати Конфедера-
ція, про план робіт для 
КБУ, про роботу над за-
конопроектами, спільно 
шукали шляхи рішень 
збільшення будівництва 
інфраструктурних об’єк-
тів, а також про підви-
щення іміджу головного 
свята будівельника - 

ТОВ «ГРАССЕР», ТОВ 
«ВІКРА», ТОВ «СМАРТ 
ПРОМОУШН».

Усі компанії налаштовані 
на відкрите, прозоре та 
надійне партнерство! 
Радує, що кожного разу 
компанії виявляють 
бажання об’єднуватися 
разом з Конфедерацією 
будівельників України 
заради спільного розвит-
ку будівельної галузі та 
бізнесу.

 
Прес-служба КБУ

Дня будівельника, який 
раніше відзначався на 
високому державному 
рівні, перших осіб влади. 

Також, зростає кількість 
учасників КБУ,  тради-
ційно до лав Конфеде-
рації прийняли нових 
членів. Членом Ради 
директорів КБУ став 
Київський Національний 
університет будівни-
цтва та архітектури, і 
ще Футбольна  асоціація 
будівельників України, 
ТОВ «ДІАСОН», 

26 квітня в Мінрегіоні 
відбулося засідання Ради 
директорів КБУ
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НОВІ ЧЛЕНИ 
КОНФЕДЕРАЦІЇ
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УВАГА ДО BIM: ЧОМУ ЦЯ ТЕХНОЛОГІЯ «MUST BE» В 
КОМПАНІЇ, ЯКА ДБАЄ ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ

Інноваційні методи 
роботи, нова техніка, 
висококваліфіковані 
співробітники є основою 
успішного будівництва, а 
запорукою швидкого та 
безпомилкового проек-
тування стають інформа-
ційні технології моделю-
вання будівель.

Володіючи 15-ти річним 
професійним досвідом 
в сфері проектування 
житлових та комерцій-
них об’єктів, компанія 
«Українські Архітектурні 
Технології», член Кон-
федерації будівельників 
України, одна з перших в 
Україні почала активно 
використовувати BIM 
(Building Information 
Model) технології, пропо-
нуючи на ринку високоя-
кісні послуги. Чому інші

українські компанії 
також почали переходи-
ти на технології BIM та 
які її переваги розповідає 
у бліц-інтерв’ю Ігор Сєр-
кін, генеральний дирек-
тор компанії.

Чому сьогодні в Україні 
така увага до BIM тех-
нологій? 

- Іноді цього вимагає 
замовник. У деяких 
випадках безпосередньо, 
в інших побічно. На-
приклад: дуже стислими 
термінами або бажан-
ням отримати точний 
кошторис будівництва. 
Також замовники хочуть 
бачити різні варіанти 
будівлі в ході розробки 
концептуального проек-
ту і чітко розуміти, за що
вони платять свої гроші.

Які переваги цієї техно-
логії?

- Плоскі креслення не 
відображають точної 
інформації про проект 
і не дають можливості 
усунути форс-мажорні 
обставини до початку 
будівництва. Проек-
тування в 3D дозволяє 
нам нівелювати невід-
повідності між різними 
розділами проекту. Всім 
знайома ситуація, коли 
є інженерні комунікації, 
а отворів в стіні для них 
по факту не існує. І тоді, 
доводиться просто на бу-
дівельному майданчику 
придумувати, як усунути 
ці проблеми - нерідко 
за гроші замовника. Ми 
знайшли спосіб уникну-
ти цього. На прикладі 
живої моделі набагато

Ігор Сєркін, генераль-
ний директор компанії 
«Українські Архітектур-
ні Технології» 
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ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЗАБУДОВИ 
ПРИАЕРОДРОМНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Конфедерація спільно 
з Офісом ефективного 
регулювання (BRDO) 
удосконалюватиме 
регуляторні акти, які 
передбачають отриман-
ня погоджень з безпе-
ки авіації при новому 
будівництві житлових 
та громадських бу-
дівель, зокрема у екс-
плуатантів аеродромів 
(вертодромів); провай-
дера аеронавігаційного 
обладнання (Украеро-
рух); Державіаслужби; 
Міністерства оборони 
України.

Про це домовилися пред-
ставники BRDO та КБУ 
під час круглого столу, 
який відбувся 3 квітня у

медіа-залі КБУ. Також 
обговорили виявлені 
суперечності, необґрун- 
товані ускладнення для
суб’єктів містобудування 
у відповідному регуля-
торному законодавстві 
та альтернативні шляхи 
вирішення даної пробле-
матики. 

У ході обговорення чле-
нами КБУ було вислов-
лено низку проблемних 
питань, пов’язаних з 
отриманням відповідних 
дозволів, які створюють 
штучні перешкоди для 
здійснення господарської 
діяльності з будівництва.

Враховуючи це, розпочи-
нається спільна робота 

членів КБУ та пред-
ставників BRDO, яка 
націлена для підвищення 
ефективності регулю-
вання цього винятково 
важливого питання та 
розвитку взаємодії з 
питань забезпечення 
безпеки повітряно-
го руху і одночасним 
зменшенням втрат часу 
та коштів суб’єктами 
містобудування.

P.S. Запрошуємо небай-
дужих до співпраці! 
Свою заявку на участь у 
робочій групі Ви можете 
надіслати на електронну 
адресу КБУ:
office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ

простіше вести ко-
мунікацію з замовником 
і генпідрядником. Більше 
не потрібно складати 
вузлові рішення на бу-
дівництві, досить просто 
заглянути в модель. Таке 
рішення дозволяє нам 
економити до 20-30% 
грошей замовника на 
будівництві.

Навіщо BIM саме вашій 
компанії?

- Завжди настає період, 
коли виникає потреба 
професійно розвиватися. 
Працюючи в реаліях 
сучасного будівництва, 
ми шукали можливість 
скоротити терміни 
проектування, у зв’яз-
ку з великою кількістю 
об’єктів, які нам до-
водиться створювати 
одночасно. Так поступо-
во ми почали впровад-
жувати в свою роботу 
високотехнологічні 
рішення архітектурних 
та інженерних задач, які 
допомогли нам отримати 
конкурентну перевагу та, 
як то кажуть, «йти в ногу 
з часом».

Які у вас плани на най-
ближчий рік?

- В цьому році ми пла-
нуємо почати співпра-
цювати з європейськими 
або американськими 
компаніями в якості 
субпідрядників. БІМ тех-
нології допоможуть нам 
в цьому, так як більшість 
компаній на Заході пра-
цюють саме в 3Д моделі.

Прес-служба КБУ
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УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «ВЕНТС» ПРЕЗЕНТУВАЛА 
ЄВРОПІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Члени Конфедерації 
будівельників Украї-
ни створюють власні 
інноваційні технології 
та знайомлять з ними 
не лише потенційних 
клієнтів з України, а й 
зі всього світу. Відтак 
компанія «Вентс», член 
Ради директорів КБУ, 
представила свої нові 
інтелектуальні та енерго-
ощадні технології і вже 
добре зарекомендовану 
продукцію на одній з 
найбільших міжнарод-
них виставок Mostra 
Convegno Expocomfort 
(MCE), присвяченій 
сучасній промисловій 
техніці та технологіям.

Підвищений інтерес 
відвідувачів виклика-
ли децентралізовані 
припливно-витяжні 
установки Мікра, на-
лаштування та функ-
ціонування яких прово-
дяться за допомогою 

Wi-Fi. Такий спосіб керу-
вання досить зручний, 
адже дозволяє керувати 
установкою дистанційно 
з телефона або планше-
та. Також на стенді були 
представлені рекупе-
ратори – пристрої, що 
дозволяють повертати 
до приміщення тепло 
шляхом теплообміну 
між вхідним та вихідним 
потоками повітря.

Було експоновано 
новинки побутової, про-
мислової та комерційної 
вентиляції, зокрема, 
стильні енергоощадні 
вентилятори Вейв, Фліп і 
Солід, нові моделі прові-
трювачів ТвінФреш, 
промислові вентилятори 
ТТ ПРО, ВК і ВКМ з 
ЕC-двигунами, а також 
система напівжорстких 
каналів FlexiVent із ви-
користанням приплив-
но-витяжної установки 
ВУТ 350 ВБ EC. Варте 

уваги і те, що на виставці 
вперше було представ-
лено нові вентилятори 
ТТ ПРО 400 і ТТ ПРО 
400 ЕС.

41-а спеціалізова-
на виставка Mostra 
Convegno Expocomfort 
2018 проходила в Мілані 
(Італія). На виставці 
побувало понад 162 тис. 
відвідувачів-фахівців. 
У ній взяли участь 2400 
компаній із 55 країн, які 
презентували розробки 
у сфері вентиляції та 
кондиціювання, сантех-
ніки і гідросистем, опа-
лення, відновлюваних 
джерел енергії, а також 
інтелектуальних техно-
логій. Компанія «Венти-
ляційні системи» постій-
но бере активну участь 
у MCE, що дозволяє їй 
ознайомити публіку з 
новітніми розробками, 
обмінятися досвідом та 
знайти нових партнерів.

Прес-служба КБУ

Компанія «Вентс» 
представила свої нові 
інтелектуальні та 
енергоощадні технології 
на одній з найбільших 
міжнародних виста-
вок Mostra Convegno 
Expocomfort (MCE), 
присвяченій сучасній 
промисловій техніці та 
технологіям



К В І Т Е Н Ь -Т РА В Е Н Ь  2 0 1 8 ,  № 1 8ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ КБУ

н о в и н и  К о н ф е д е р а ц і ї

УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

7

МІНРЕГІОН ЗА УЧАСТЮ КБУ УНОРМОВУЄ МОЖЛИВІСТЬ 
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПІДЗЕМНОГО ТА ВАКУУМНОГО 

ЗБИРАННЯ СМІТТЯ

МІНРЕГІОН ТА КБУ ПОСИЛЮЮТЬ 
БЕЗПЕКУ ЖИТЕЛІВ У 

ВНУТРІШНЬОДВОРОВИХ 
ТЕРИТОРІЯХ

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівни-
цтва та житлово-кому-
нального господарства 
України за участю 
Конфедерації будівель-
ників України оновлює 
державні будівельні 
норми, зокрема, вносить 
зміни в частині органі-
зації системи збирання 
побутових відходів у 
населених пунктах. Від-
повідні зміни містяться 
у новому ДБН Б.2.2-
12:2018 «Планування і 
забудова територій».

Нагадаємо, Мінрегіон у 
тісній співпраці з КБУ 
також пропонує внести 
зміни до ДБН В.2.2-15-
2005 «Будинки і спору-
ди. Житлові будинки. 
Основні положення» 
та скасувати застарілу 
норму щодо обов’яз-
кового проектування 
сміттєпроводів у бага-
топоверхових будинках, 
яка не сприяє роздільно-
му збору відходів.

Прес-служба КБУ

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівни-
цтва та житлово-кому-
нального господарства 
України разом з Конфе-
дерацією будівельників 
України удосконалює 
вимоги до проїзду 
пожежних та інших 
спеціальних машин до 
нових будівель.

Так, відповідно до но-
вого ДБН Б.2.2-12:2018 
«Планування і забудова 
територій» при проек-
туванні та будівництві 
проїзди для пожежної 
та іншої спеціальної 
техніки до житлових і 
громадських будинків 
мають передбачатися з 
усіх сторін.

За словами заступника 
міністра регіонального 
розвитку, 
будівництва та ЖКГ 
України Лева Парцхалад-
зе, нові будівельні норми 
унеможливлять блоку-
вання проїздів пожежної 
та іншої спецтехніки у 
разі надзвичайних ситу-
ацій та посилить безпеку 
жителів.

Згідно з цим ДБН, що 
розробило КБУ та 
Мінрегіон також заборо-
няється організація пар-
ковок для автомобілів 
всередині нових житло-
вих кварталів, що також 
сприятиме безперешкод-
ному доступу спеціаль-
них машин у двір.

Прес-служба КБУ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 
ПОНАД УСЕ!

Конфедерація будівель-
ників України об’єднує 
лише добросовісні 
будівельні компанії, які 
насамперед дбають про 
безпеку мешканців у разі 
надзвичайних ситуацій, 
а вже потім піклуються 
про затишок у кожному 
помешканні.

ЖК «Чайка», який 
будує член Ради дирек-
торів КБУ компанія 
«ОМОКС», у травні пре-
зентує новий багатопо-
верховий будинок. Але 
перш ніж жителі отри-
мають омріяні ключі від

своїх квартир, за власної 
ініціативи «ОМОКС», 25 
квітня 2018 року, разом з 
9-им Державним Пожеж-
но-рятувальним загоном 
ГУ ДСНС України 
м. Вишневе Київської 
області провів тактич-
но-спеціальні навчання 
на базі нового будинку 
№31 по вул. В. Лоба-
новського. Такі навчання 
в ЖК «Чайка» стали 
традицією та прово-
дяться за місяць до здачі 
кожного нового об’єкту.

Прес-служба КБУ
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ФАХОВА ЗУСТРІЧ ПРОВІДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ 
ЕКСПЕРТІВ!

Впродовж двох днів, 11 
та 12 квітня прохо-
див семінар головних 
архітекторів областей 
України у форматі 
World Café (готель 
«Ramada Encore»), в яко-
му взяв участь і пред-
ставник Конфедерації 
будівельників України

На заході обговорюва-
лися важливі питання: 
дисгармонія реалізації 
окремих показників 
містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні. 
Зокрема у сегментах 
житлового будівництва 
та будівництва об’єктів 
громадського обслу-
говування (дитячих 
дошкільних закладів, 
шкільних навчальних за-
кладів, закладів охорони 
здоров’я); нові акценти 
планування та забудови 
територій: ДБН «Плану-
вання та забудова тери-
торій»; складові проекту 
Концепції публічного 
управління у галузі бу-
дівництва; використання

веб-ресурсу «Відкрите 
просторове плануван-
ня», як інструменту 
покращення інвестицій-
ного клімату в Україні; 
роль містобудівного 
кадастру у забезпеченні 
публічності містобу-
дівних рішень; правові 
аспекти ведення реєстру 
містобудівних умов та 
обмежень тощо.

Результатом дводенного 
семінару було підведен-
ня підсумків та обгово-
рення плану дій щодо 
подальшої співпраці з 
відповідних напрямків.

Прес-служба КБУ

НОВІ 
БУДІВЕЛЬНІ 

НОРМИ ЩОДО 
БУДІВНИЦТВА 

ШКІЛ ТА 
ДИТЯЧИХ 
САДОЧКІВ

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівни-
цтва та житлово-кому-
нального господарства 
України затвердило 
чотири нові державні 
будівельні норми, серед 
яких – норми будівни-
цтва закладів освіти та 
дошкільної освіти. Усі 
новозбудовані школи 
мають бути пристосо-
вані для дітей з інвалід-
ністю.

Тепер під час проекту-
вання нової школи на 
кожного учня у класі 
виділятиметься 3 м2 
замість 2 м2. Усі нові 
школи будуватимуться 
з енергоефективних 
матеріалів.

Міністерство вводить та-
кож нове поняття – «бла-
китна лінія». Воно об-
межує висоту забудови. 
З’явився термін «зелена 
лінія», який дозволяє 
зберегти зелені території 
та унеможливити появу 
багатоповерхівок на цих 
ділянках. Завдяки КБУ 
та Міністерству регіо-
нального розвитку від-
буваються вищенаведені 
зміни. Адже саме вони 
розробили та реалізу-
вали ці нововведення, 
задля покращення умов 
життя громадян.

Прес-служба КБУ 
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ЯК БУДІВЕЛЬНИКИ ТА ГРОМАДА 
ДБАЮТЬ ПРО СВОЄ РІДНЕ МІСТО

В рамках загальномісь-
кої толоки колектив 
Будівельної компанії 
«Луцький домобудівель-
ний комбінат», яка є 
членом Ради директорів, 
представником Конфе-
дерації у Волинській об-
ласті, разом із місцевими 
депутатами, активіста-
ми, мешканцями району 
долучилися до міської 
толоки «Зробимо Луцьк 
чистим», організувавши 
прибирання території 
місцевого парку. Також 
завдяки компанії прид-
бано та висаджено алею 
з понад тридцяти деко-
ративних рослин (туї, 
ялівці, ялинки, сумахи). 
Окрім цього, придбали 
й інструмент, яким при-
бирали учасники толоки. 
Кожен учасник толоки 
мав своє завдання: хтось 
висаджував на клумбах, 
хтось заграбував сухе 
листя, яке ще залишило-
ся з осені, а хтось збирав 
сміття.

Раніше територія парку 
була спірною ділянкою, 
за якою ніхто не догля-
дав. Після того, як ЛДБК 
розпочав будівництво, 

було проведено велику 
кількість круглих столів, 
організованих за участю 
представників місцевої 
влади, громадськості та 
компанії, і врешті досяг-
нуто результату, незва-
жаючи на скептиків. За 
словами генерального 
директора компанії 
Руслана Ваймана, ЛДБК 
й надалі дбатиме про 
паркову зону, адже 
компанія за підтримки 
міської ради та за власні 
кошти вже розчистила 
та облагородила частину 
парку, облаштувавши 
тут для малюків дитяче 
містечко «Карамелька». 
У планах компанії – 
спорудити неподалік ще 
спортивний майданчик, 
продовжити активну 
співпрацю з місцевими 
депутатами у питаннях 
облагородження мікро-
району та фінансової 
допомоги 11-й загально-
освітній школі.

Сьогодні БК «Луцький 
домобудівельний ком-
бінат» показує яскравий 
приклад успішної спі-
впраці свідомого бізнесу 
та громади.

Прес-служба КБУ

НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 
МЕРЕЖ БУДІВЕЛЬНИХ 

СУПЕРМАРКЕТІВ

Упродовж квітня в 
медіа-залі Конфедерації 
будівельників України 
відбулися сесії на-
вчальних семінарів для 
торгових представників 
та продавців будівель-
них матеріалів. Заходи 
організовані членом 
Ради директорів КБУ 
компанією СБК разом 
з мережею будівельних 
маркетів «Епіцентр» та 
«Нова Лінія».

Навчання пройшли 
близько 60 працівників 
торговельних мереж з 
Києва, Броварів, Білої 
Церкви, Одеси, Мико-
лаєва, Херсона, Маріупо-
ля, Запоріжжя, Полтави, 
Кривого Рогу та інших 
міст України. Присутні 
брали активну участь під 
час практичної части-
ни навчання, ставили 
багато питань, з якими 
стикаються в процесі 
роботи, та змогли отри-
мати на них ґрунтовні 
відповіді.

У програмі семінарів 
була представлена ін-
формація про лицьову 
цеглу класичних ко-
льорів, лицьову деко-
ровану цеглу та цеглу 
ручного формування. 
Їх види, технічні харак-
теристики, переваги, 
особливості правильної 
експлуатації. Також об-
говорювалися питання 
щодо стінових кераміч-
них блоків
 «КЕРАМКОМФОРТ 
ТМ», їх технічні харак-
теристики, переваги. 
Окремим розділом 
було ознайомлення з 
комплексним рішенням 
«Тепла Стіна від СБК».

Під час тренінгів учас-
ники отримали не тільки 
знання про нові види 
продукції компанії СБК, 
які вперше представлені 
в мережі «Епіцентр» та 
«Нова лінія» в цьому 
році, але і практичні 
навички щодо технік 
успішних продажів.

Прес-служба КБУ
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НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ З ДОГЛЯДУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

У квітні була проведена 
перша частина семінару, 
у травні відбулася друга.

Квітневий семінар об’єд-
нував експертні доповіді 
за темою: «Будівельна 
гідроізоляція надійно 
та надовго». Захід став 
корисним для проек-
тувальників і фахівців 
з реставрації пам’яток 
архітектури, адже його 
тематика була досить 
насичена та цікава:

* Прикладна будівельна 
фізика
* Будівельна гідроізоля-
ція міцно та надовго
* Горизонтальна відсічна 
гідроізоляція
* Вертикальна будівель-
на гідроізоляція
* Гідроізоляція цоколя
* Нормативи і стандарти 
для будівельної гідро-

ізоляції
* Приклади рефе-
ренц-об’єктів

Відкрив семінар віталь-
ним словом регіональ-
ний менеджер Remmers 
International, директор 
ТОВ «Реммерс» в Україні 
- Віталій Рользінг. 
Виконавчий директор 
КБУ Віталій Грусевич 
виступив з ознайомчою 
презентацією про Кон-
федерацію та розповів 
як її діяльність сприяє 
вирішенню проблем на 
ринку реставрації.

Доповідач з Німеччини, 
архітектор АКН, експерт 
з ушкоджень, гідроізоля-
ції та ремонту будівель 
- Franz-Josef Hölzen/
Дипл. инж. Франц-Йо-
зеф Хёльцен поділився з 
учасниками своїми 

За підтримки Конфе-
дерації будівельників 
України в центрі 
«Klitschko Expo» член 
Ради директорів КБУ 
компанія «Реммерс», 
Академія ім. Бернхарда 
Реммерса (некомерцій-
ний освітній заклад 
з Німеччини) розпо-
чали проведення серії 
семінарів з догляду за 
пам’ятками архітекту-
ри та їх збереження

знаннями, досвідом та 
вмінням. Проілюстрував
на прикладах проблеми 
в сфері архітектури та 
способи їх вирішення.

Доповідач з України, 
керівник напряму «За-
хист і ремонт будівель-
них споруд в Україні» 
- Тарас Дубенко та до-
повідач з Білорусі, керів-
ник напряму «Захист і 
ремонт будівельних спо-
руд в Білорусі» - Олексій 
Корзун, презентували 
об’єкти архітектури, які 
були відреставровані 
на території України і 
Білорусі.

Член Ради директорів 
КБУ компанія «Рем-
мерс» щиро вдячна всім 
учасникам заходу, які 
приїздили з різних країн 
світу та міст України.

Прес-служба КБУ 
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ЯК ЗРОБИТИ ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА БЕЗПЕЧНІШИМИ?
На це питання намагали-
ся знайти відповідь учас-
ники відкритої галузевої 
наради «Безпечність 
будівельних споруд: 
проблеми застарілої нор-
мативної бази та фаль-
сифікату в будівництві», 
яка відбулася 17 квітня у 
KLITSCHKO EXPO.

На зустрічі виконавчий 
директор Українсько-
го Центру Сталевого 
Будівництва Вячеслав 
Колісник розповів про 
сьогоднішній стан нор-
мативної бази у будівни-
цтві та проблематику її 
застосування.

Керівник сектору «Будів-
ництво» Офісу ефектив-
ного регулювання

(BRDO) Олена Шуляк 
продемонструвала 
аналітичні матеріали 
щодо фальсифікату у бу-
дівництві. За її словами 
через певну низку про-
блем, зокрема, фактичну 
відсутність ринкового 
нагляду в Україні та 
відповідальності органів 
сертифікації і виконав-
ців робіт, наразі ринок 
України заповнений не-
якісними будівельними 
матеріалами.

Заступник Міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ 
України Лев Парцхалад-
зе розповів про дії, які 
зроблені Мінрегіоном 
для врегулювання зазна-

ченої проблематики. 
Він підтримав пропо-
зицію щодо створення 
міжвідомчої робочої 
групи із залученням 
представників технічних 
комітетів, базових ор-
ганізацій, громадських 
об’єднань та представ-
ників бізнес-асоціацій, 
метою якої буде перегляд 
застарілої нормативної 
бази та напрацювання 
механізмів відновлення 
дієвого контролю та 
нагляду за ринком бу-
дівельних матеріалів.

Представники Конфе-
дерації будівельників 
України, а саме Віце-пре-
зидент Анатолій Беркута 
та виконавчий директор 
Віталій Грусевич, поділи-

лися з присутніми 
своєю фаховою думкою 
щодо наявних проблем 
надійності і безпечності 
об’єктів будівництва та 
надали пропозиції по 
виправленню ситуації і 
боротьбі із фальсифіка-
том у будівництві.

Підводячи підсумки, 
присутні домовилися 
створити вищезазначену 
робочу групу та спільни-
ми зусиллями віднайти 
шляхи вирішення наяв-
ної проблематики.

Прес-служба КБУ

XIV КУБОК БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ
Улюблене спортивне 
свято будівельників - 
XIV Кубок будівельників 
України з футболу 
- відбулося 21-22 квіт-
ня. Традиційно захід 
пройшов за підтримки 
Конфедерації будівель-
ників України та став 
найбільшим чемпіо-
натом за всю історію 
будівельних турнірів!

Упродовж двох днів за 
першість боролися аж 
32 команди, а це кращі 
спортсмени-будівельни-
ки не лише з України, а й 
Білорусі та Грузії.
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СУДОВІ РІШЕННЯ

Будівництво висотного 
багатоквартирного 
житлового будинку з 
вбудовано-прибудовани-
ми торговельно-
офісними приміщеннями 
та закладами ресто-
ранного господарства 
замість готельно-тор-
говельно-розважального 
комплексу не є зміною 
цільового призначення 
орендованої земельної 
ділянки та не потребує 
окремого погодження з 
боку місцевої ради при 
дотриманні вимог щодо 
оформлення дозвільної 
документації на будів-
ництво та не є під-
ставою для розірвання 
договору оренди земель-
ної ділянки.

В даній справі, під-
приємство-орендар зе-
мельної ділянки замість 
будівництва готельно-
торговельно-розважаль-
ного комплексу розпо-
чав будівництво висот-
ного багатоквартирного 
житлового будинку з 
вбудовано-прибудова-
ними торговельно-офіс-
ними приміщеннями та 
закладами ресторанного 
господарства. При цьо-
му, забудовнику вико-
навчим органом міської 
ради (управлінням 
архітектури та містобу-
дування) було видано 
містобудівні умови та 
обмеження забудови 
земельної ділянки у 
встановленому чинним 
законодавством поряд-
ку та було розроблено 
проектну документацію, 
яка пройшла всі необхід-
ні експертизи, отримано 
дозвіл на виконання 
будівельних робіт.

Отже, фактично відбу-

лась зміна назви об’єкта 
будівництва, який мав 
бути розташований на 
орендованій підприєм-
ством земельній ділянці 
та його техніко-еко-
номічних характеристик 
відбувалася на підставі 
Містобудівних умов та 
обмеження забудови зе-
мельної ділянки виданих 
Управлінням архітек-
тури та містобудування 
для будівництва висот-
ного-багатоквартирного 
житлового будинку з 
вбудовано-прибудова-
ними торговельно-офіс-
ними приміщеннями та 
закладами ресторанного 
господарства.

Розглядаючи дану спра-
ву, колегія суддів каса-
ційного господарського
суду у складі Верховного
Суду України, дійшла 
до висновку, що зміна 
об’єкту будівництва на 
орендованій земельній 
ділянці, що має цільо-

ве призначення «землі 
житлової та громадської 
забудови», тобто в межах 
відповідної категорії 
земель, не є підставою 
для розірвання дого-
вору оренди земельної 
ділянки.

Крім того, окремо 
Верховний Суд заува-
жив, що у разі надання 
земельної ділянки в 
оренду під будівництво, 
земельне законодавство 
не визначає об’єкт будів-
ництва істотною умовою 
договору оренди земель-
ної ділянки, а тому зміна 
об’єкта будівництва на 
орендованій земель-
ній ділянці в межах 
визначеної договором 
оренди категорії земель 
не вважається істотним 
порушенням умов дого-
вору оренди земельної 
ділянки та не є підста- 
вою для розірвання 
такого договору згідно з 
частиною 2 статті 651 ЦК 
України, а обставин
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завдання шкоди забудов-
ником судом встановле-
но не було.

Докладніше за посилан-
ням:
http://reyestr.court.gov.
ua/Review/73700067

В разі необхідності 
аналізу складної ситуа-
ції, пошуку можливих 
шляхів її вирішен-
ня, звертайтесь до 
ФРОНТ-ОФІСу КБУ за 
адресою: пров. Бех-
терівський,4 м. Київ 
або пишіть на e-mail: 
frontoffice.kbu@gmail.
com

Прес-служба КБУ

адреси об’єкту будівни-
цтва. Замість нього вво-
диться поняття «місце 
розташування об’єкта 
будівництва». Крім того , 
ідентифікація об’єкта бу-
дівництва відбувається 
за кадастровим номером 
земельної ділянки та 
місцезнаходженням зе-
мельної ділянки, на якій 
розташовуватиметься 
об’єкт будівництва, 
згідно з документом, що 
посвідчує право влас-
ності (користування) 

будівельно-монтажних 
робіт, зведених кон-
струкцій, систем та ме-
реж інженерно-технічно-
го забезпечення будівель 
та споруд, застосованих 
будівельних матеріалів 
та виробів встановле-
ним вимогам, а також 
забезпечення відсут-
ності загроз суспільним 
інтересам; проведення 
професійної атестації 
відповідальних виконав-
ців окремих видів робіт 
(виконробів); ліцен-
зування діяльності з 
будівництва об’єктів, що 
за класом наслідків (від-
повідальності) належать 
до об’єктів з середніми

та значними наслідками.

Сповідаємось, що 
реформування інститу-
ту саморегулювання в 
Україні надасть мож-
ливість в певній мірі 
розвантажити органи 
державної влади в аспек-
ті виконання функцій з 
регулювання, що призве-
де до зменшення 
адміністративного тиску 
на бізнес, поліпшить 
якість товарів (робіт, 
послуг) та покращить 
інвестиційну прива-
бливість, діловий клімат 
та конкурентоспромож-
ність держави.

Прес-служба КБУ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО ПІДХОДУ 
ДО ІНСТИТУТУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ

Розпорядженням від 
10 травня 2018р. № 308-р 
Уряд схвалив Концепцію 
реформування інсти-
туту саморегулювання 
в Україні, яка повинна 
дати старт єдиній дер-
жавній політиці само-
регулювання, а також 
створити основу для по-
дальшого нормативного 
забезпечення реалізації 
такої політики.

Будівельній галузі вкрай 
необхідне впроваджен-
ня саморегулювання у 
частині запровадження 
ринкового нагляду у 
сфері будівництва - оцін-
ки відповідності

такою ділянкою.

Також, Постановою 
КМУ № 327 внесені змі-
ни до пункту 4 Порядку 
здійснення технічного 
нагляду під час будівни-
цтва об’єкта архітектури, 
затвердженого постано- 
вою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня
2007 р. № 903 «Про 
авторський та технічний 
нагляд під час будівни-
цтва об’єкта архітекту-
ри».

Зазначені зміни сто-
суються заборони 
здійснення технічного 
нагляду особами, що 
працюють у проектних 
і будівельних організа-
ціях, які виконують ро-
боти на підконтрольних 
об’єктах будівництва, що 
за класом наслідків (від-
повідальності) належать 
до об’єктів із середніми 
(CC2) та значними (CC3) 
наслідками.

Прес-служба КБУ

УВАГА! НОВІ ФОРМИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК 
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО 

ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТУ

Постановою Кабінету 
Міністрів України № 327 
від 25.04.2018 року вне-
сені зміни до Постанов 
КМУ від 13 квітня
 2011 р. № 466 «Деякі 
питання виконання 
підготовчих і будівель-
них робіт» та № 461 
«Питання прийняття в 
експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів».

Зміни стосуються ска-
сування необхідності 
присвоєння будівельної 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ
Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівни-
цтва та житлово-кому-
нального господарства 
України спільно з Кон-
федерацією будівель-
ників України ініціює 
модернізацію державних 
житлових програм, 
зокрема, пропонує 
дозволити громадянам 
самостійно обирати 
об’єкт будівництва для 
придбання житла за

державними програмами 
«Доступне житло» та 
«Молодіжне кредитуван-
ня».

Згідно із запропоно-
ваними змінами, дохід 
громадянина для мож-
ливої участі в програмі 
має складати не більше 
3-кратного розміру се-
редньомісячної заробіт-
ної плати у регіоні на 1 
особу, а не 5-кратного 

розміру, яка діє зараз.

Також, щоб державна 
підтримка надавалася 
виходячи з нормативу 
21 кв. м. загальної площі 
житла на одну особу та 
додатково 10,5 кв. м. на 
сім’ю, а також дозволя-
лось купувати житло 
не тільки в об’єктах, що 
будуються, але і у вже 
зданих будинках.

Прес-служба КБУ

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівни-
цтва та житлово-кому-
нального господарства 
України спільно з Кон-
федерацією будівель-
ників України оновлює 
державні будівельні

МІНРЕГІОН ТА КБУ ВВОДЯТЬ «ЖОВТІ ЛІНІЇ» 
ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ

УКРАЇНА МОЖЕ УВІЙТИ У ТОП-10 DOING BUSINESS
Кабмін прийняв важ-
ливу постанову, яка 
дозволить Україні сут-
тєво покращити позиції 
у щорічному рейтингу 
легкості ведення бізнесу 
Doing Business та увійти 
у ТОП-10 рейтингу за 
показником «Отримання 
дозволів на будівництво» 
вже у цьому році. Від-
повідна Постанова КМУ 
№ 327 була прийнята 25 
квітня 2018 року. Про 
це повідомив заступник 
Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального
господарства Украї-
ни Лев Парцхаладзе 
на своїй сторінці у 
Facebook.

«Минулого тижня 
Уряд прийняв важливу 
постанову, яка зменшує 
бюрократичні проце-
дури та суттєво спро-
щує ведення бізнесу, 
зокрема, у будівництві. 
Так, вона полегшує 
здійснення технагляду 
простих об’єктів будів-
ництва – незначного 
класу наслідків СС1, а 
це більше половини усіх 
об’єктів будівництва 
загалом. Крім того, ска-
совується необхідність 
обов’язкового отриман-
ня будівельної адреси 
та повторного отриман-
ня вихідних даних від 
ДСНС під час проекту-
вання. За підрахунками

експертів, завдяки впро-
вадженню цих змін вже у 
цьому році ми зможемо 
увійти у ТОП-10 Doing 
Business за показником 
«Отримання дозволів на 
будівництво», – сказав 
він.

Лев Парцхаладзе під-
креслив, що за підрахун-
ками експертів Світового 
банку 1 пункт у загаль-
ному рейтингу Doing 
Business дає можливість 
залучити близько 600 
млн доларів інвестицій у 
економіку країни.

Прес-служба КБУ

ТЕНДЕНЦІЇ 
НА РИНКУ 
ЖИТЛОВОЇ 

НЕРУХОМОСТІ
Поряд із зростанням 
собівартості будівництва 
на ринку первинної жит-
лової нерухомості спо-
стерігається тенденція 
до збільшення формату 
проектів, пише УНН. 
Негативною і досить 
довготривалою тенден-
цією ринку є зменшення 
бюджету купівлі.

«Звуження можли-
востей накопичення 
заощаджень у населення 
обумовило зменшення 
загальної площі квартир. 
З’явилися пропозиції 
квартир з дуже малими 
площами (1-кімнатні 
квартири площею 
20 кв.м, 2-кімнатні – 
35-40 кв.м)», – зазначив 
заступник керівника де-
партаменту стратегічно-
го консалтингу «Україн-
ської торгової гільдії» 
Костянтин Олійник.

Так, середня площа 
квартир із 76,2 кв.м у 
2013 р. зменшилася до 
62,7 кв.м у 2017 р. Крім 
того, збільшилася частка 
однокімнатного житла – 
з 45% у 2013 р. до 54% у 
2017 р.

З’явилася тенденція до 
збільшення формату 
проектів, появи так 
званих «міст в місті», що 
включають розгалужену 
соціальну інфраструк-
туру. Експерти спостері-
гають вихід на ринок 
проектів масштабної 
забудови. Для їх реалі-

норми, зокрема, вводить 
нові лінії обмеження 
забудови – «жовті лінії», 
що визначають межі 
максимального розпо-
всюдження завалів 
житлової, громадської та 
промислової забудови

у разі їх руйнування та 
можливих надзвичай-
них ситуацій. Відповідні 
зміни містяться у но-
вому ДБН Б.2.2-12:2018 
«Планування і забудова 
територій».

Прес-служба КБУ
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НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕВІРОК ОБ’ЄКТІВ 
БУДІВНИЦТВА

 Конфедерація будівель-
ників України разом з 
ДАБІ докладає багато 
зусиль, щоб складнощі 
у галузі були вирішені 
на місцях. КБУ та ДАБІ 
завжди готові допомог-
ти, щоб будівництва не 
зупинялися і щоб кожне 
з них було законним.

Організації наголошу-
ють, що новий підхід в 
контролі дозволить

перевіряти об’єкти 
будівництва на основних 
етапах виконання робіт. 
Так, огляди здійснюва-
тимуться по закінченні 
фундаменту, каркасу, 
мереж та оздоблення і 
що важливо, виключно 
за заявою замовника та у 
зручний для нього час.
Також відбудуться зміни 
в підходах до накладання 
штрафів. У разі виявлен-
ня порушень спершу

надаватимуться реко-
мендації щодо їх усу-
нення. Штрафи стануть 
диференційованими та 
залежатимуть від класу 
наслідків об’єкта. За 
результатами позапла-
нових перевірок штрафи 
застосовуватимуться 
лише через невиконання 
вимог приписів і замов-
ник матиме можливість 
продовжити термін 
виконання приписів.

Прес-служба КБУ

МІНРЕГІОН ВВОДИТЬ РАНЖУВАННЯ ВИСОТИ 
ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
ЗАЛЕЖНО ВІД ЧИСЕЛЬНОСТІ ЇХ НАСЕЛЕННЯ

Мінрегіон оновлює дер-
жавні будівельні норми 
та пропонує встановити 
максимальну повер-
ховість житлової забудо-
ви у населених пунктах 
залежно від їх кла-
сифікації та чисельності 
населення. Відповідні 
зміни містяться у новому 
проекті ДБН Б.2.2-Х:2018 
«Планування і забудо-
ва територій». Про це 
повідомив заступник 
міністра регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Лев Парц-
халадзе на своїй сторінці 
у Facebook.

«Сільська місцевість за-
будовується як у містах, 
хоча не має достатньої 
інженерної підготовки 
для цього, а міста, у свою 
чергу, перетворюються 
на кам’яні джунглі. Тому 
у новому ДБН

вводяться обмеження 
щодо житлової забудови 
населених пунктів за-
лежно від їх класифікації 
та кількості населення, 
що проживає», – сказав 
він.

Так, у сільських насе-
лених пунктах з чи-
сельністю населення до 
1000 осіб дозволяється 
виключно садибна забу-
дова, у селах понад 1000 
осіб – садибна забудо-
ва та багатоквартирні 
будинки висотою до 12 м 
(до 4-х поверхів включ-
но), у селищах міського 
типу – садибна забудо-
ва та багатоквартирні 
будинки до 15 м (до 5 
поверхів включно).
У містах з чисельністю 
населення до 50 тис. 
дозволяється розміщу-
вати садибну забудову та 
багатоквартирні

будинки до 27 м (до 9-ти 
поверхів включно), у 
містах з населенням 50-
100 тис. – садибну забу-
дову та багатоквартирні 
будинки до 48 м (до 16-
ти поверхів включно).

Максимально допустима 
висотність багатоквар-
тирної забудови у містах 
з чисельністю населення 
понад 100 тис. встанов-
люється документацією 
з просторового плану-
вання.

Дані параметри висоти 
визначаються без враху-
вання шатрової покрівлі 
у разі її влаштування. 
У разі будівництва на 
складному рельєфі 
висота визначається із 
врахуванням цокольного 
поверху.

Прес-служба КБУ

зації забудовники залу-
чають значні фінансові 
ресурси і великі забу-
довники мають більше 
можливостей.

За останні кілька років 
розвинулася й закріпи-
лася на ринку вимог-
ливість покупця до 
потенційного житла. 
Питома вага житла еко-
ном-класу до останнього 
часу залишалася на рівні 
60%, але вже торік струк-
тура пропозиції карди-
нально змінилася: частка 
«комфортного» житла 
збільшилася до 45%, а 
«економ» – зменшилася 
до 21%.

Прес-служба КБУ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
НОВІ ДБН

Найважливіший ДБН 
Б.2.2-12:2018 «Плануван-
ня і забудова територій», 
проект якого завдяки 
ініціативі Конфедерація 
будівельників України 
щотижня обговорював-
ся у форматі Відкриті 
громадські обговорення 
5 o’clock з розробника-
ми, представниками 
влади та професійної 
спільноти, затверджено 
Міністерством регіо-
нального розвитку, 
будівництва та ЖКГ 
України. Також схвалено 
ДБН В.2.2-4:201Х «Бу-
динки і споруди. Заклади 
дошкільної освіти»; ДБН 
В.2.2-3:201Х «Будин-
ки і споруди. Заклади 
освіти»; ДБН В.2.3-
5:20ХХ «Вулиці та доро-
ги населених пунктів». 

minregion.gov.ua
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15 червня 2018 року в 
готелі Premier Palace в 
Києві за інформаційної 
підтримки Конфеде-
рації будівельників 
України В2В-видання 
«Commercial Property» 
проведе VII Міжна-
родний архітектурний 
форум «Архітектура в 
епоху глобальних змін».
У програмі Форуму:

• Live Presentations - 
доповіді та презентації 
українських і зарубіж-
них експертів.

• Case-марафон «Нові 
рішення: як не допусти-
ти старих помилок». Які 
помилки виникають при 
проектуванні, будів-

ництві та експлуатації 
об’єктів комерційної та 
житлової нерухомості 
і як їх можна вирішити 
за допомогою нових 
розробок - будівельних 
матеріалів, обладнання, 
програмного забезпечен-
ня, енергоефективних і 
smart-рішень.

• Панельна дискусія 
«Принципи циклової 
економіки в архітектурі 
і енергонезалежність 
об’єктів нерухомості - чи 
варто замислюватися 
про це зараз?». Оптимі-
зація витрат і повторне 
використання ресурсів 
і матеріалів в процесі 
девелопменту (проекту-
вання, будівництво) і 

експлуатації. Ресурсо-
ефективність і викори-
стання поновлюваних 
джерел енергії в проек-
тах нерухомості. 
Функціональність і 
гнучкість простору як 
можливість адаптації 
будівлі до нових цілей і 
завдань в майбутньому. 
Реновація і редевело-
пмент - продовження 
життєвого циклу будівлі 
або «головний біль» 
девелопера?

• Панельна дискусія 
«Підводні камені зміни 
державних будівельних 
норм (ДБН)».
Детальніше про захід та 
програма на сайті: www.
architecturedesign.com.ua


