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ЛІТО-2018:  НОВІ ПРАВИЛА,
НОВІ МОЖЛИВОСТІ, НОВІ ВИКЛИКИ

Це літо принесло ряд переламних новацій, які транс-
формують галузь та країну в цілому. 

1.Були опубліковані нові ключові державні 
будівельні норми, які суттєво змінять облік міст 
та селищ, принесуть нову якість життя та комфорт 
мешканцям. Мова йде, перш за все, про  
ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова тери-
торій»,  ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. 
Заклади освіти»  та ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги 
населених пунктів».

І тепер нові будівництва мають відповідати сучасним 
вимогам, тож населенні пункти будуть розвиватись 
більш гармонійно. Унормовано щільність забудови, 
введені лінії обмеження містобудівної діяльності. 
Кожен проект буде відповідати  нормам універсаль-
ного дизайну і буде доступний людям  з  обмеженими 
фізичними можливостями. З’являться велосипедні 
доріжки та транспортні пересадочні вузли. На тро-
туарах заборонено проектування люків та установ-
лення рекламних конструкцій.
 
Щодо житлового будівництва, відмінено ряд
застарілих норм, як то обов’язкові сміттєпроводи  
чи заборона скління балконів та лоджій. Дозволено 
проектування дитячих закладів на перших поверхах 
житлових будівель та паркінгів під закладами харчу-
вання.
 
Заклади освіти мають стати інклюзивними та енер-
гоефективними. При будівництві та реконструкції 
будуть використовуватись виключно енергозбері-
гаючі технології та матеріали, а планувальні рішення 
мають забезпечити безперешкодний доступ дітей з 
особливими освітніми потребами.  

2.Тож міста та села будуть розвиватись по но-
вим правилам. Ресурс на це завдяки структурним 
змінам, зокрема децентралізації, стрімко росте. За 
перше півріччя 2018 року доходи місцевих бюджетів 
збільшились майже на 24% або на 20,7 млрд грн у 
порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Загаль-
ний обсяг власних доходів на місцях склав 107,7 млрд 
грн. Зростання місцевих бюджетів порівняно з ана-
логічним періодом минулого року, відбулося у всіх 
регіонах України: від 223,2 млн грн  у Чернівецькій 
області, до 1,6 млрд грн  у Харківській. Бюджет міста 
Києва зріс на 3,3 млрд грн.

3.Нарешті дан старт роботі Фонда енергоефек-
тивності України. Його зареєстровано як юридич-
ну особу і внесено відповідний запис до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань, підпи-
сані всі постанови КМУ, які регламентують роботу 
Фонду. Статутний капітал Фонду 1,6 млрд грн. Це 
простимулює розвиток ринку сучасних будівельних 
матеріалів, дасть повштовх для якісного стрибка 
архітектурним, проектним та будівельним організа-
ціям.

4.Будівельна спільнота дочекалась зміни відно-
шення держави до оплати праці.  Пропонується 
відмінити норму щодо визначення Мінрегіоном 
орієнтовного розміру кошторисної заробітної плати, 
та встановлення органами місцевого самоврядування 
розміру кошторисної заробітної плати при здійснен-
ні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. І вже є можливість залучати до реалізації 
проектів інженерів-консультантів та закладати до 
бюджета вартість їх послуг (не більше 5,5% зведеного 
бюджету). Ці новації дадуть можливість забезпечува-
ти гідну оплату праці спеціатістам.

Олег Панюта,

Член Ради 
директорів 

КБУ
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Що може бути для людини цінніше за родину і важливіше за безпечний і ком-
фортний життєвий простір?! Саме такий життєвий простір – безпечний і ком-
фортний – створюють будівельники в українських містах і селах. Це не просто 
професія, це дуже потужна і відповідальна суспільна місія. І у її виконанні Ви 
завжди можете розраховувати на команду Мінрегіону. 

Ми впроваджуємо ключові реформи: децентралізація, енергоефективність, 
дерегуляція в будівництві. Для будівельної галузі вони відкривають нові можли-
вості та перспективи для розвитку. Громади по всій країні активно розбудовують 
свої міста і села,  реалізують інфраструктурні та соціальні проекти, розвивають 
житлове будівництво. Реформа енергоефективності відкриває величезний ринок 
виробництва сучасних будівельних матеріалів,  розвитку архітектурних, проект-
них і будівельних організацій. Ми також спрощуємо умови ведення будівельного 
бізнесу в Україні, запроваджуємо європейські підходи, формуємо прозорі прави-
ла містобудування і відкриваємо галузь міжнародним інвестиціям.

Говорячи сьогодні про українських будівельників, ми бачимо навколо інновацій-
ні школи, лікарні, ЦНАПи, Центри безпеки, креативні та мультифункціональні 
культурні хаби.  Без Вашої щоденної, самовідданої праці неможливо уявити май-
бутнє наших міст – їх вигляд створюєте Ви. 

Нам є, чим пишатися, і є про що мріяти! Розбудовуємо країну разом! Душевних 
сил, здоров’я і натхнення!

Зі святом!

Геннадій Зубко

Віце-прем’єр-міністр 
України –
Міністр регіонального 
розвитку, будівництва 
та ЖКГ України 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЩИРО ВІТАЮ З ДНЕМ БУДІВЕЛЬНИКА! 
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КОНФЕДЕРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ: 
НОВИЙ ФОРМАТ, НОВІ ДОСЯГНЕННЯ, НОВІ ЦІЛІ 

Офіційна частина була 
проведена у приміщенні  
Мінрегіону. Були прий-
няті нові члени КБУ: до 
складу Ради директорів 
ввійшли ТОВ «К.А.Н. Де-
велопмент» та компанія 
«ВІК», статус звичай-
них членів набули ТОВ 
«АЛТЕЙ-ПЛЮС», ТОВ 
«ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ
ГРУП» та Державна 
наукова архітектурно-бу-
дівельна бібліотека ім. В. 
Г. Заболотного. Одно-
голосно було прийнято 
рішення про набуття 
Конфедерацією будівель-
ників України статусу 
самоврядної організації. 

За участі міжнародних 
експертів та державних

22 червня відбулося 
засідання Ради дирек-
торів Конфедерації 
будівельників України 
у новому форматі, з 
офіційною та демокра-
тичною частинами.

чиновників були обгово-
рені актуальні проблеми 
ринку. Зокрема, пред-
ставлено законодавчі 
та нормативно-правові 
акти, які  опрацьовані
КБУ, а також презенто-
вано новий для Україні 
проект Європейського 
Союзу «Допомога орга-
нам влади України в удо-
сконаленні менеджменту 
циклом інфраструктур-
ного проекту – МЦІП».

Заступник міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України   
Лев Парцхаладзе 
розповів будівельній 
спільноті про результати

роботи Мінрегіону за 
перше півріччя 2018 
року.

«Цілі міністерства
синхронізувались з КБУ.  
Нам вдалося зробити 
великий крок вперед 
по оновленню ДБН та 
спрощенню дозвільної 
системи. Завдяки цьому 
у України є великі шанси 
попасти цього року у 
ТОП-10 рейтингу Doing 
Business по отриманню 
дозволів на будівни-
цтво», – розповів Парц-
халадзе. При цьому він 
наголосив на питаннях, 
що потрібно нагально
вирішити, зокрема 
корегуванню тендерної 
процедури. 
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«Поки, нажаль, ціна є 
головним чинником 
вибору переможців. Ми 
готуємо пропозиції, 
щоб на першому місті 
була якість, кваліфікація 
компаній, приймаючих 
участь у тендерах», – ска-
зав замміністра.

Друга частина у форматі 
публічного діалогу відбу-
лася у клубі D. Fleur, де у 
неформальній обстанов-
ці були обговорені на-
гальні питання розвит-
ку будівельної галузі, 
представлені інноваційні 
можливості КБУ для

посилення  ефективності 
роботи її членів. Зокре-
ма, були презентовані 
Front Office та медіа КБУ 
(журнал Stage, соціальні 
сторінки КБУ у fb, сайт).
Виконавчий директор-
КБУ Віталій Грусевич 
закликав членів Конфе-

дерації до більш актив-
ної участі у обговорен-
ні планів. «Ми маємо 
визначити головні на-
прями і зосередитись на 
них. Це підвищить ефек-
тивність роботи КБУ», – 
зазначив Грусевич. ■

НОВІ ЧЛЕНИ КОНФЕДЕРАЦІЇ
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СІМ КРОКІВ ДО ПРОЗОРОГО PROZZORO
20 червня 2018 року на 
конференції проекту 
ЄС «Допомога органам 
влади України в удоско-
наленні менеджменту 
циклом інфраструктур-
ного проекту» (МЦІП) 
вітчизняні та міжна-
родні експерти обгово-
рили недоліки реалізації 
в Україні інфраструк-
турних проектів, що 
фінансуються за дер-
жавні та інвестиційні 
кошти та запропону-
вали шляхи вирішення. 
В дискусії прийняли 
участь представни-
ки як держструктур 
(Мінінфраструктури, 
Міністерства 
економічного розвитку 
та торгівлі, Міністер-
ства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комуналь-
ного господарства, 
Міністерства фінансів, 
Державного агентства 
автомобільних доріг 
України, ПАТ «Українсь-
ка залізниця», Державна 
авіаційна служба Украї-
ни, Антимонопольний 
комітет), так і громад-
ських організацій та 
професійних асоціацій.

Виконавчий директор 
Конфедерації будівель-
ників України Віталий 
Грусевич у своєму 
виступі на Конференції 
назвав сім недоліків у 
діючій системі тендерів 
та означив шляхи їх 
виправлення.

1. Відсутність 
публічного діалогу 
між державою та біз-
несом при розробці 
державних програм 
та проектів інфра-
структурної розбу-
дови.

Якщо бізнесу невідомо, 
які проекти, напрями у 
пріоритеті для держави, 
то малоймовірно, що біз-
нес буде готовий надати 
допомогу, підтримку в 
реалізації цих проек-
тів. Ми говоримо про 
підготовку необхідних 
фахівців та матеріальних 
ресурсів. 

Якщо кажемо про 
непублічність і не-
прозорість державних 
інституцій, то й досі 
бізнес не розуміє, куди 
і на які напрямки йдуть 
його податки, а також 
як надходять гроші, де 
вони будуть надавачами 
послуг. І це породжує 
глобальну недовіру. 

Отже, найперша пробле-
ма в України – відсут-
ність публічного діалогу 
між державою та бізне-
сом. Якщо хтось скаже 
що бізнес неактивний 
і не готовий приймати 
участь у громадському 
обговоренні, не бажає 
бути залученим, я хочу 
нагадати  Революцію 
Гідності, та скільки 
допомоги надійшло від 
бізнесу, починаючи від 
шин і продуктів хар-
чування, медикаментів 
та ін. Бізнес готовий 
допомагати державі, але 
при умові коли держава 
створить умови довіри.

2. Відсутність якісної 
проектно-коштори-
сної документації 
та неможливість 
публічного її обгово-
рення. 

До КБУ останнім часом 
все частіше звертаються 
органи місцевого са-
моврядування і державні

адміністрації за допо-
могою в реалізації тих 
чи інших проектів. Ми 
приїздимо та допома-
гаємо. Але коли ми 
дивимось на проектну 
документацію, то оціни-
ти можем лише словом 
«сміття». Держава по-
тратила немалі гроші, а 
проектну документацію 
треба звернути, викину-
ти та розробити по-но-
вому. 
Чому? Основний 
критерій визначення 
вартості роботи про-
ектанта закладений у 
12 розділі зведеного 
кошторисного розрахун-
ку і залежить від вар-
тості робіт будівельника 
по розряду 3.8, який 
рекомендований Мін-
регіоном.  Це впливає 
на очікувану державою 
вартість розробки про-
екту, яка публікується 
під час тендеру. Ніякої 
попередньої кваліфікації 
нема, держава взагалі не 
дивиться, чи мав претен-
дент досвід реалізації
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проектів. Вагомим аргу- 
ментом є тільки ціна. З 
точки зору  чиновників, 
проектні організації ма-
ють створити за копійки 
проектну документацію,
яка стане основою 
реалізації проектів з 
мільйонними чи мі-
льярдними бюджетами. 
Хочу підкреслити: навіть 
якщо держава розробила 
якісну документацію, 
бізнес у стані її удоско-
налити. Якщо він бачить 
у вільному доступі хоча 
б том 1 книгу 1 проекту, 
то має можливість 
оперативно підготува-
тись до тендеру, а якщо 
побачить вади проекту, 
то надати рекомендації 
по його корегуванню.

Ще один момент: бізнес 
на практиці знає, що та 
документація, по якій 
він подає тендерні про- 
позиції і та, по який буде 
реалізовуватись проект, 
може суттєво відріз-
нятись. Він не довіряє 
державі. Нажаль, дер-
жава часто зловживає, 
розробляючи документа-
цію до тендеру по одним 
проектним рішенням, а 
після того вносяться змі-
ни, втрачаються додат-
кові бюджетні кошти на 
коригування, а головне  
від фіналіста тендерних 
звитяг вимагають змі-
нити контракт. Часто це 
буває проявом корупції 
та змови, адже такі зміни 
проекту недопустимі 
у здоровому ринку. 
Проектна документація 
може коригуватись за 
виняткових обставин, 
причому це означає 
завжди, що хтось допу-
стив помилку - або

проектант, або замов-
ник. Якщо це проектант 
-  він повинен нести 
покарання фінансове, і 
це повинно бути публіч-
но обговорено. Якщо 
це помилка замовника, 
то треба наводити лад у 
менеджменті проекту.

3. Необхідність зміни 
процедури тендер-
них закупівель.

Ми отримали систему 
ProZorro. Я пишаюсь 
цією системою, адже 
бізнес нарешті має 
публічний доступ до 
інформації. Проте 
бачимо в дії ту міну, яка 
закладена в систему від 
початку для реалізації 
будівельних проектів, 
вона, нажаль, розвиває 
тотальну корупцію. 
Передусім це стосується 
самої процедури прове-
дення тендеру: у частині 
відбору учасників у 
будівництві нема жод-
них умов, але пропи-
сана пост-кваліфікація 
на стадії розгляду. Це 
нонсенс. Ми допускаємо 
до тендеру кого зама-
неться, пріоритетною 
є ціна послуг. Система 
показує, скільки держава 
зекономила коштів по 
результатам електронно-
го оцінювання.  Але коли 
дійде до акцепту, замов-
ник починає оцінювати 
кваліфікаційні вимоги 
та відсіювати учас-
ників тендеру за певних 
принципів. Причому ці 
принципи закладені в 
тендерах з перепосилан-
ням: дивитись директиву 
номер, наказ номер, з

внутрішнього наказу 
дивись на порядок, а 
там уже буде означені 
певні вимоги, які були 
розроблені якимось 
відділом замовника. 
І відсіються досить 
кваліфіковані виконав-
ці робіт, які витратили 
місяці та чималі гроші 
на розробку тендерної 
документації. Це пород-
жує тотальну недовіру 
бізнесу, небажання 
працювати з державою 
над реалізацією проек-
тів. Останній приклад, 
тендер по горезвісному 
Шулявському шляхо-
проводу. Не важливо хто 
виграв тендер, важливо, 
що один з учасників, 
Альтіс-холдінг, який  
входить до п’ятірки 
найбільших будівельних 
компаній, був виключе-
ний по кваліфікаційним 
вимогам, бо… в них 
недостатньо праців-
ників. Це було б смішно, 
але насправді це біда, 
кричущий приклад вад 
тендерних процедур.

Нам необхідно змінити 
порядок подачі кошто-
рису в тендерний пакет. 
Зараз будівельні ком-
панії вимушено ведуть 
облік у двох системах. 
Перша –  з врахуванням 
власної технологічності, 
матеріальної бази та 
реального розміру за-
робітної плати. Друга – в 
акредитованій державою 
системі з рекомендова-
ним відшкодуванням. 
Тендерні пропозиції 
повинні базуватись на 
реальних витратах і не 
допускати  фінансування 
одних статей витрат за 
рахунок інших. 

4. Зміна строків ре-
зервування фінансу-
вання. 

Поки у нас відбувається 
резервування фінансу-
вання проекту у рамках 
бюджетного року. Необ-
хідно замінити на строк 
проектного циклу. Перш 
за все це покращить 
якість виконаних робіт, 
бо зараз нажаль левова 
частка в авральному 
режимі виконується у 
листопаді-грудні поточ-
ного року, деякі роботи 
актуються з подальшим 
їх довиконанням у перші 
місяці наступного року. 
А ще фінансування на 
строк проектного циклу 
пришвидшить реалі-
зацію на 20-30%, адже 
зникне потреба прово-
дити тендерні процедури 
кожного року. 

5. Відсутність 
обов’язкового 
зазначення в укла-
дених договорах 
гарантійних строків.

Бізнес не довіряє дер-
жавним тендерам, бо він 
хоче виконувати робо-
ти якісно і нести від-
повідальність за резуль-
тат. А поки він бачить, 
що виграє той підряд-
ник, що пропонує фан-
тастично низьку ціну, 
а  після акту виконаних 
робіт отримує все фінан-
сування і найшвидше 
йде з об’єкту. Тож ми й 
маємо дороги, які після 
ремонту виглядають не 
краще, ніж до початку 
робіт, дахи у школах, що 
починають пропускати
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Інвестиційний індекс 
у першій половині 2018 
року досяг 3,10 балів з 5 
можливих, піднявшись 
на 0,7 балів порівняно з 
кінцем 2016 року.  
34% з опитаних Євро-
пейською Бізнес Асоціа-
цією (EBА) підприємців 
стверджують, що 
інвестиційний клімат 
у найближчі 6 місяців 
покращиться, 28,1% 
вважають «клімат» 
привабливим для інве-
стування. 

В EBА відмичають пози-
тивні зрушення остан-
ніх років. Наприклад, 
незадоволених інвестклі-
матом в 2017 році було 
58%, зараз їх кількість на 
20% зменшилась. 

КОЖЕН ТРЕТІЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ОЧІКУЄ ПОКРАЩЕННЯ 
ІНВЕСТКЛІМАТУ ДО КІНЦЯ РОКУ

воду при першому ж 
дощі и т.п. 

Із Цивільного Кодексу 
необхідно перенести 
пункти, що стосуються 
гарантійного терміну, 
в самі контракти. Такі 
вимоги конкурсних 
торгів піднімуть рівень 
довіри між бізнесом та 
державою.

6. Необхідність зміни  
порядку оплати за 
прийняті замовни-
ком роботи.

В Україні діють дуже 
якісні інформаційні 
ресурси data.gov.ua и 
є-data, їх об’єднання 
додасть системності 
держтендерам. На одно-

му ресурсі містяться всі 
акти виконаних робіт, на 
другому ми бачимо, як 
держава випускає кошти 
з держбюджету. Якщо ми 
порівняємо інформацію, 
то побачимо, що терміни 
оплати, нажаль, часто 
виходять за рамки 3-4-6 
місяців. І біганина за 
тим, щоб з виконавцем 
розрахувались, призво-
дить з одного боку, до 
капітальної недовіри 
бізнесу, з другої сторо-
ни – до корумпованих 
проявів. Бо бізнесмен 
буде шукати шляхи, як 
зацікавити тих осіб, 
що відповідають, щоб 
кошти були перерахо-
вані на казначейський 
рахунок. Необхідно 
на державному рівні 
прописати порядок та 
відповідальність персо-

тись на кожному ета-
пі реалізації проекту.
Запровадження незалеж- 
ного технічного нагля-
ду – нагальна задача, 
яку потрібно системно 
вирішити у найкоротші 
строки.

Системне коригування 
тендерних процедур та 
менеджменту інфра-
структурних проектів, 
що фінансуються за 
бюджетні чи інвестицій-
ні кошти, може не тільки 
скоротити строк реаліза-
ції проекту (по оцінкам 
експертів, понад ніж у 
1,5 рази), але й суттєво 
здешевити. Прозорі та 
зрозумілі правила да-
дуть можливість стрімко 
покращити бізнес-клімат 
України та її інвестицій-
ну привабливість.  ■

Найбільшою причиною 
невдоволення  зали-
шається високий рівень 
корупції (46,1%). На дру-
гому місці – відсутність 
довіри до судової систе-
ми (40,6%), на третьому 
– відсутність земельної 
реформи (35,9%).

Але майже третина, 
30,5%, керівників ком-
паній вважають, що 
бізнес-клімат вже покра-
щився за останні півро-
ку. Так, позитивно бізнес 
оцінює прийняття трьох 
Законів - «Про валюту», 
«Про товариства з об-
меженою та додатковою 
відповідальністю» та 
«Про антикорупційний 
суд», стабільність гривні, 
помітний розвиток

електронних сервісів та 
діджиталізацію еконо-
міки – котрі є запорукою 
прозорості та відкри-
тості. Крім того, прихід 
на ринок України нових 
іноземних інвесторів, 
зокрема, у сфері рітейлу, 
автоматичне відшко-
дування ПДВ та скасу-
вання печатки, початок 
реформування системи 
охорони здоров’я.

В той же час, підприємці 
відмічають, що мали 
місце такі негативні яви-
ща як: контрабанда, яка 
заважає вести легальний 
бізнес в країні, посилен-
ня тиску контролюючих 
органів, загострення 
конфлікту на Сході краї-
ни та початок перед-

виборчої кампанії. 

Бізнес розраховує на 
якісні зміни. Для покра-
щення ситуації потріб-
но: запустити роботу 
Антикорупційного суду, 
реформувати судову 
систему та повернути
довіру до неї, відкрити 
ринок землі, знизити 
податковий тиск на фонд 
оплати праці, детінізу-
вати економіку, більше 
комунікувати позитивні 
зміни та кейси, скоро-
тити державний апарат. 
Крім того, розвивати 
та втілювати інновації, 
ввести другий рівень 
обов’язкового накопи-
чувального пенсійного 
страхування.  ■

налій. Потрібні граничні 
терміни – місяць мак-
симум,  за який кошти 
потрібно надіслати за 
виконану й прийняту 
роботу. Якщо є 
затримки – обов’язково 
застосовується пеня, що 
передбачена Цивільним 
Кодексом, замовник по-
винен нести відповідаль-
ність за несвоєчасне 
перерахування оплати. 

7. Відсутність неза-
лежного технічного 
нагляду.

Якість робіт, виконаних 
за кошти державного 
чи місцевого бюджетів, 
або інвестиційні кошти 
міжнародних інституцій 
повинна контролюва-
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: 
ЕФЕКТ НА ЕКОНОМІКУ БІЛЬШИЙ ЗА ОБСЯГ  

Німецька консульта-
тивна група у співпраці 
з Інститутом еко-
номічних досліджень та 
політичних консульта-
цій провела емпіричне 
дослідження економіч-
ного ефекту прямих іно-
земних інвестицій (ПІІ). 
Аналізувались показни-
ки компаній з не менш 
ніж 10% іноземного 
статутного капіталу. 
Публікуємо п’ять голов-
них тез дослідження. 

https://www.
beratergruppe-ukraine.
de/wordpress/wp-content/
uploads/2018/06/
PB_03_2018_ua.pdf

1. Обсяг прямих іно-
земних інвестицій в 
Україну є низьким 
порівняно з іншими 
країнами регіону. Обсяг 
ПІІ України за методо-
логією МВФ у 2016 році 
становив $27,5 млрд., це 
біля $650 на одну особу, 
що нижче значень для 
Молдови ($740), Біло-
русі ($1 960) і суттєво 
нижче рівня Грузії ($4 
430), Польщі ($4 930) або 
Естонії ($14 760).

2. З 2013 по 2016 роки 
обсяг ПІІ знизився на 
близько 60%, з $67,3 
млрд до $27,5 млрд. 
Основна причина —
зменшенням вартості 
наявних інвестицій, 
головним чином знеці-
нення гривні. З 2016 
року чистий притік ПІІ 
був додатнім, але обме-
женим. У 2017 та 2018 
роках варто очікувати не 
подальшого зниження, 
а деякого збільшення 
обсягу ПІІ.

3. Компанії з інозем-
ними інвестиціями 
крупніші, ніж суто 
вітчизняні компанії. 
В секторі нефінансових 
корпорацій України є 

лише 4,6% працюють 
20,4% всіх працівників 
сектору, що виробляють 
34,9% загальної валової 
доданої вартості (ВДВ), 
що є показником обсягу 
виробництва. У буді-
вельній галузі 5,9% 
підприємств з ПІІ, вони 
продукують 17% ВДВ 
галузі.

4. Компанії з інозем-
ними інвестиціями є 
більш продуктивними, 
ніж суто вітчизняні 
компанії. Продуктив-
ність праці підприємств 
з ПІІ в середньому вдвічі 
вища, ніж на вітчизня-
них підприємств. У 
будівничий галузі робіт-
ник на підприємстві з 
ПІІ ефективніший за 
свого колегу у суто віт-
чизняній компанії май-
же у 4 рази. Це зв’язано з 
тим, що іноземні інве-
стори приносять знання, 
технології та зв’язки 
(наприклад, постачаль-
ників або покупців), які 
підвищують конкуренто-
спроможність компаній, 
в які вони інвестують.

5. На компаніях з ПІІ 
середня заробітна плата 
вища. Витрати на оплату 

праці на одного пра-
цівника підприємств з 
іноземними інвестиція-
ми в середньому на 57% 
вищі, ніж оплата пра-
цівника на вітчизняних 
підприємствах. 

Девід Заха, член Німець-
кої консультативної гру-
пи в Україні та основний 
автор аналізу: «Наше 
дослідження показує, що 
залучення прямих іно-
земних інвестицій має 
відчутні переваги для 
кожного в Україні: ПІІ не 
лише сприяють швид-
шому економічному 
зростанню, але й одразу 
створюють переваги 
працівникам через вищі 
зарплати».
Віталій Кравчук, науко-
вий співробітник 
Інституту економічних 
досліджень та політич-
них консультацій: «Лише 
близько 5% компаній 
частково належать 
інвесторам з ПІІ. Те, 
що на цих нечисленних 
компаніях працюють 
20% працівників та ви-
робляється 35% продук-
ції означає, що ПІІ вже 
зараз відіграють важли-
ву та позитивну роль в 
українській економіці». ■
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Для нового будівництва 
та реконструкції бу-
дівель в Україні вже 
кілька років діє ДБН 
В.1.1-31.2013 «Захист 
територій, будівель і 
споруд від шуму» — 
документ, обов’язко-
вий до виконання. З 
санітарної точки зору 
все трохи гірше, так 
як старі, ще радянські, 
нормативні документи 
скасовані, а нові поки 
ще не прийняті. Таким 
чином, зазначений вище 
документ на сьогодніш-
ній день є ключовим в 
нормуванні параметрів 
акустичного комфорту. 
Що ж в ньому нормуєть-
ся?

LA — рівень звукового 
тиску, [дБ] і [дБА]. 
Параметр, який можна 
описати як рівень шуму 
в приміщенні. Дана 
величина може бути 
застосована до відносно-
постійних джерел шуму 
— транспорт, інженерне 
обладнання, музика від 
ресторанів поблизу. 
 

Євген Фрідліб
Керівник інженерного 
відділу Acoustic Group 

Виконання нормативної 
звукоізоляції і заходів 
по захисту від шуму є 
такою ж обов’язковою 
мірою, як і забезпечен-
ня пожежної безпеки 
або інсоляції. Експерт 
розповів, як виконати 
нормативні акустич-
ні вимоги та досягти 
комфорту.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗАБУДОВНИКИ МАЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
АКУСТИЧНИЙ КОМФОРТ

R`w   —  індекс ізоляції 
повітряного шуму, [дБ]. 
Здатність конструкції, 
що обгороджує знижу-
вати шум при поширенні 
з одного приміщення в 
інше. Нормативні вимо-
ги обрані таким чином, 
щоб, наприклад, при 
середньостатистичному 
шумі притаманному 
життєдіяльності сім’ї в 
одній квартирі, шум у 
сусідній квартирі не пе-
ревищував допустимого 
і комфортного значення.
L`nw  — індекс наведе-
ного ударного шуму 
під перекриттям, [дБ]. 
Здатність конструкції 
перекриття та підлоги 
знижувати ударний шум 
від тупоту, пересування 
предметів по підлозі і 
іншого ударного впливу 
на підлогу.

Варто акцентувати увагу 
на символі «` » в позначен-
ні індексів. Він означає, що 
регламентовані параме-
три звукоізоляції повинні 
бути отримані в натур-
них умовах на об’єкті! 
Така необхідність 

Зовніншій шум.
Транспорт, 

інж. обладнання (LA)

Внутрішний шум.
 Інж. обладання (LA)

Сусіди,
 вбудовані примі-
щення (R`w и L`nw )

Заходи по забезпеченню нормативних умов (табл.1)

- Коректне пла-
нування території
- Звукоізоляція 
вікон
- Шумозахисні 
екрани

- Віброізоляція 
агрегатів і комуніка-
цій
- Звукоізоляція 
тих приміщень
- Канальні шу-
моглушителі

- Звукоізоля-
ція огороджуваль-
них конструкцій по 
повітряному і удар-
ному шуму
- Коректне 
розташування примі-
щень

викликана тим, що дані, 
зазначені виробниками 
матеріалів і конструк-
цій, отримані в ідеальних 
лабораторних умовах без 
непрямих шляхів пере-
дачі шуму і для багатьох 
конструкцій різниця між 
лабораторними умовами 
і реальною будівництвом 
може становити до 10 дБ. 
Про це знають інженери-
акустики, але часто 
навіть не підозрюють 
архітектори, які вибира-
ють каталожні значен-
ня не вникаючи в умови 
використання матеріалів 
на будівництві.

Захист від шуму транс-
порту, обладнання 
та гучних ресторанів 
безумовно необхідний, 
але ми сконцентруємося 
на найпоширенішому 
подразнику - сусідах.
Необхідні значення 
індексу ізоляції повітря-
ного шуму для стін і 
перекриттів між квар-
тирами становить R`w > 
52 дБ, для перекриттів 
по ударному шуму L`nw 
<55 дБ.
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Оптимальним рішенням 
щодо захисту від удар-
ного шуму є виконан-
ня плаваючої підлоги 
- стяжки по пружно-
му шару. При виборі 
матеріалу пружного 
шару найбільш надій-
ним рішенням служать 
волокнисті підкладки 
(Акуфлекс, Шумостоп, 
Акуфлор). Непоганий 
варіант -  гумові агломе-
рати і еластомери, але їх 
ціна поки не відповідає 
можливостям українсь-
кого ринку. Дуже обе-
режними треба бути з 
підкладками на основі 
спінених поліетиленів: 
це саме той випадок, 
коли лабораторні зна-
чення ізоляції можуть 
сильно не відповідати 
реальним, отриманим на 
об’єкті. Це пов’язано з 
тим, що при нерівностях 
поверхні перекриття 
спінені тонкі підкладки 
локально сильно дефор-
муються і втрачають 
ефективність, на відміну 
від більш стійких во-
локнистих. Для хімічно 
зшитих ППЕ безпечною 
товщиною можна вва-
жати > 8 мм, в той час як 
для волокнистих - 4 мм. 

Вкрай важливо викону-
вати дані рішення на ета-
пі будівництва, адже при 
здачі квартири покупцям 
і виявлені проблем з 
ударним шумом, вирі-
шити цю ситуацію дуже 
складно. Звукоізоляція 
стелі знизу малоефек-
тивна від ударного шуму, 
а переробити підлогу 
сусідам зверху зазвичай 
неможливо. Так що вико-
нання плаваючих підлог

відповідає нормативним 
вимогам - це прямий 
обов’язок забудовника!

Нормативну ізоляцію 
повітряного шуму мо-
жуть забезпечити такі 
конструкції:

Найбільш поширені 
зараз одношарові 
конструкції - газобетон 
D600 200 мм, пустотні 
керамічні і керамзобе-
тонні блоки 190-250 мм. 
Але нажаль, нормативної 
і комфортної звукоізо-
ляції такими рішеннями 
не добитися. Так що, 
не дивлячись на ряд 
сильних плюсів у цих 
матеріалів, для міжквар-
тирних перегородок 
вони не годяться. 

Що робити, якщо ви вже 
опинилися в ситуації, 
коли стіни мають погану 
звукоізоляцію і мирити-
ся з цим немає сил? Для 
таких випадків існують 
конструкції додатко-
во звукоізоляції. Варто 
зазначити, що звуко-
ізоляція конструкцій не 
підсумовується арифме-
тично. Тобто якщо цегла 
250 мм це 52 дБ, то дві 
цеглини це не 104 дБ, а 
близько 58 дБ. Збільшен-
ня маси одношарової 
конструкції в два рази 
призводить до підви-
щення ізоляції всього на 
6 дБ.

У свою чергу, конструк-
ції додаткової ізоляції 
зазвичай мають відносно 
невелику товщину і масу, 
але здатні забезпечити 
відчутний приріст зву-
коізоляції. 

Тут важливі такі прин-
ципи:

- чергування шарів 
м’якого і масивного 
(акустична вата і ГВЛ, 
наприклад)

- відсутність жорсткого 
зв’язку з базовою кон-
струкцією

- герметичність.

Подібні методи широ-
ко використовуються 
для рішень проблем зі 
звукоізоляцією повітря-
ного шуму. Але варто 
зазначити, що виконання 
забудовником базової 
конструкції з достатньою 
звукоізоляцією відразу 
при будівництві одно-
значно буде дешевше і 
практичніше. 

Виконання нормативної 
звукоізоляції і заходів 
по захисту від шуму є 
такою ж обов’язковою 
мірою, як і забезпечення 
пожежної безпеки або 
інсоляції. Відповідальні 
забудовники зобов’язані 
дотримуватися норм 
ДБН в цьому питан-
ні, тим більше що цей 
документ максимально 
тлумачний.

На сьогоднішній день не-
має адекватної правової 
бази щодо врегулювання 
скарг мешканців новобу-
дов на шум і найчастіше 
це питання забудовни-
ком ігнорується. Але 
все змінюється, багато 
процедур копіюються з 
європейських, а звукоі-
золяції в ЕС приділяють 
багато уваги. Те, що 
сьогодні було побудова-
но з порушенням норм 
по звукоізоляції, через 
рік може стати плямою 
на репутації компанії 
—забудовника і зажадає 
великих витрат. ■
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ОПЛАТА ПРАЦІ ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ ВНЕСЕНА ДО 
КОШТОРИСУ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Професія інженер-
консультант в будівни-
цтві набула офіційного 
статусу в Україні після 
затвердження зміни №6 
до національного кла-
сифікатора України, 
згідно з наказом 
Мінекономрозвитку від 
26.10.2017 № 1542. Після 
цього уряд здійснив низ-
ку заходів спрямованих 
на розвиток даної
інституції, для повно-
цінного її функціону-
вання. 

Наказом Мінрегіону 
від 08.08.2017 № 192 
затверджено кваліфіка-
ційні характеристики 
професії «Інженер-
консультант (будівни-
цтво)», Зміна № 11 до 
Довідника кваліфіка-
ційних характеристик 
професій працівників 
Випуску 64 «Будівельні, 
монтажні та ремонтно-
будівельні роботи».

16 квітня 2018 року

«Утримання служби 
замовника» зведеного 
кошторисного розрахун-
ку,  можуть включатися 
кошти не тільки на утри-
мання служби замовни-
ка, включаючи кошти 
на здійснення техніч-
ного нагляду, в розмірі 
до 2,5%, але й кошти в 
розмірі до 3%  на залу-
чення  суб’єктів гос-
подарювання (фізичних 
або юридичних осіб), які 
надаватимуть замов-

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2018-ГО ОБСЯГИ БУДІВНИЦТВА ЗРОСЛИ МАЙЖЕ НА 3%

переоcнащення стано-
вили 78,6% від загаль-
ного обсягу виконаних 
будівельних робіт, 
капітальний і поточний 
ремонти – 12% та 9,4% 
відповідно.  ■

З січня по червень 2018 
року підприємства 
України вже виконали 
будівельні роботи на 
суму 48 млрд грн. Індекс 
будівельної продукції по 
відношенню до аналогіч-
ного періоду 2017 року 
склав 102,8%.

За підсумками звітного 

періоду індекс будівни-
цтва інженерних споруд 
склав 107,5%, будівель – 
98,8% (житлових – 97,7%, 
нежитлових – 100%).
Серед регіонів лідерами 
за обсягами виконання 
будівельних робіт стали 
Одеська область (5,7 
млрд грн), Дніпро
петровська область

Міністерство економіч-
ного розвитку та торгівлі 
України своїм наказом 
внесло зміни до націо-
нального нормативного 
документа, а саме: Зміна 
№ 2 до ДСТУ Б. Д.1.1-
1:2013 «Правила визна-
чення вартості будів-
ництва». Данні зміни 
набувають чинності з 
1 червня 2018 року.

Згідно зі змінами, внесе-
ними до глави 10

никам  інженерно-кон-
сультаційні послуги у 
будівництві.

Таким чином, у разі 
залучення замовниками 
будівництва до реалізації 
проектів інженерів- кон-
сультантів, вартість їх 
послуг в межах делегова-
них замовником повно-
важень не повинна пере-
вищувати 5,5% від глав 
1-9 зведеного коштори-
сного розрахунку.  ■

(5 млрд грн), Харківська 
область (5 млрд грн) та 
м. Київ (11 млрд грн). 
Лідери за темпами росту 
– Івано-Франківська
(141,5%), Одеська 
(133,8%) та Чернівецька 
(122,4%) області.

Нове будівництво, ре-
конструкція та технічне
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 
РЕЄСТРУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА СПРОЩЕННЯ 

ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ
Уряд прийняв Порядок 
ведення Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно в 
новій редакції. Новели 
набули чинності з 22 
червня 2018 року, з дня 
опублікування постано-
ви Кабінет Міністрів 
України № 484 «Деякі 
питання функціонуван-
ня Державного реєстру 
речових прав на нерухо-
ме майно» в офіційно-
му виданні «Урядовий 
кур’єр».

Уряд доручив Міністер-
ству Юстиції України 
протягом року з дня 
набрання чинності 
постанови № 484 вжити 
заходів для створення 
Реєстру об’єктів неру-
хомого майна та визна-
чення порядку його 
ведення; та разом з Міні-
стерством регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства забезпе-
чити у шестимісячний 
строк з дня набрання 
чинності цією постано-
вою внесення змін до 
нормативно-правових

актів з питань технічної 
інвентаризації об’єк-
тів нерухомого майна 
з метою наповнення 
Реєстру об’єктів нерухо-
мого майна відомостями 
про об’єкти нерухомого 
майна за результатами їх 
технічної інвентаризації.

Відтак, спрощення 
процедури буде відбува-
тися завдяки введенню  
Реєстру об’єктів неру-
хомого майна, в якому 
будуть акумулюватися 
відомості за результата-
ми технічної інвентари- 
зації об’єктів нерухомого

МІНРЕГІОН ПЛАНУЄ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ РОЗРАХУНКУ 
РОЗМІРУ КОШТОРИСНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЯКИЙ 

ВРАХОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА 
ОБ’ЄКТІВ

На сьогодні, з метою 
встановлення єдиного 
механізму розрахунку 
розміру кошторисної 
заробітної плати, який 
враховується при визна-
ченні вартості будів-
ництва, Міністерством 
прийнято та діє Порядок 
розрахунку розміру ко-
шторисної заробітної
плати, який врахо-
вується при визначенні 
вартості будівництва 
об’єктів, затверджений 
наказом Мінрегіону від 
20.10.2016 № 281.

Мінрегіон  пропонує  
внести зміни до Порядку, 

майна. 
Цей реєстр буде функ-
ціонувати як автома-
тизована підсистема 
ведення Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно, що 
містить відомості про 
технічні характеристи-
ки об’єктів нерухомого 
майна, які розташовані 
на земельній ділянці та 
права на які підлягають 
державній реєстрації 
відповідно до Закону 
України ”Про державну 
реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх 
обтяжень”. ■

згідно з якими буде спро-
щено механізм визначен-
ня розміру кошторисної 
заробітної плати при 
розробленні інвестор-
ської кошторисної 
документації та скла-
данні ціни пропозиції 
учасника конкурсних 
торгів, а також відмінено 
норму щодо визначення 
Мінрегіоном орієнтовно-
го розміру кошторисної 
заробітної плати, та 
встановленя органами 
місцевого самоврядуван-
ня розміру кошторисної 
заробітної плати при 
здійсненні будівництва 
об’єктів за рахунок

коштів місцевих бюд-
жетів. 

Розмір кошторисної 
заробітної плати на 
стадії розроблення 
інвесторської коштори-
сної документації буде 
визначатись замовником 
(інвестором) самостійно, 
виходячи з статистичних 
даних щодо заробітної 
плати штатних праців-
ників, що склалася в га-
лузі будівництва. У разі 
виконання будівельних 
робіт в умовах, відмін-
них від звичайних (наду-
рочний час, святкові та 
вихідні дні, вечірній та 

нічний час тощо),  додат-
ково будуть враховува-
тись відповідні доплати 
та надбавки.

За твердженням Мін-
регіону, даний Наказ 
буде сприяти покращен-
ню інвестиційному клі-
мату у будівельній галузі, 
забезпечить прозору та 
гідну оплату праці для 
будівельників, а найго-
ловніше - заощадить час 
та кошти, без жодних до-
даткових витрат держав-
ного та місцевих бюд-
жетів. Наразі готується 
відповідний проект 
наказу Мінрегіону. ■
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22.06.2017 Верховною 
Радою був прийнятий 
Закон України «Про 
енергетичну ефектив-
ність будівель», який 
почав діяти 23.07.2018.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІТЬ БУДІВЕЛЬ

мінімальним вимогам 
до енергетичної ефек-
тивності будівель та 
надаються рекомендації 
щодо підвищення рівня 
енергетичної ефектив-
ності будівель, що врахо- 
вують місцеві кліматичні 
умови, є технічно та 
економічно обґрунтова-
ними.

Обов’язкова сертифіка-
ція енергоефективності  
встановлена для об’єктів 
будівництва, будівель 
і частин будівель, що 
здаються в оренду на 
термін більше 1 року, для 
будівель з опалювальною 
площею понад 250 кв.м, 
в яких розташовані 
державні органи і прово-
диться прийом громадян 
(останні – в разі

проведення реконструк-
ції). Ця сертифікація 
також обов’язкова для 
об’єктів будівництва із 
середнім і значним 
класом наслідків.

Положення закону 
про обов’язкову сер-
тифікацію не поширю-
ватимуться на об’єкти 
культурної спадщини, 
будівлі промислового і 
сільськогосподарського 
призначення, об’єкти 
енергетики, транспор- 
ту, зв’язку та оборони, 
складські приміщення, 
культові споруди (напри-
клад, церкви), тимчасові 
споруди, в тому числі 
призначені для здійс-
нення підприємницької 
діяльності, а також на 
окремо розташовані

будинки з опалюваль-
ною площею менше 
50 кв. м і індивідуальні 
будинки (крім випадків 
отримання державної 
підтримки на здійснен-
ня термомодернізації 
або сертифікації таких 
будинків за бажанням 
власника).

Термін дії даного сер-
тифіката становитиме 10 
років, а перегляд вимог 
до об’єктів буде прово-
дитись раз на 5 років. 
Виготовлення енергетич-
ного сертифіката будівлі 
по об’єкту будівництва 
покладається на замов-
ника будівництва до 
прийняття такого об’єк-
та в експлуатацію.  ■

ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНО
Офіційно зареєстрова-
но державну установу 
«Фонд енергоефектив-
ності України» як юри-
дичну особу і внесено 
відповідний запис до 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - 

Також Уряд прийняв 
постанову про збільшен- 
ня статутного капіталу 
Фонду до 1,6 млрд грн. 
Виконуючим обов’язки 
директора Фонду енерго-
ефективності призначе-
но Юлію Головатюк-
Унгуряну. 

Найближчим часом буде 
розпочато процедуру 
конкурсного відбору 
членів наглядової ради 
Фонду. Всіх бажаю-
чих запрошують взяти 
участь у конкурсі.  ■

Завдяки сертифіка-
ції, яка передбачена в 
даному законі, власни-
ки будинків зможуть 
дізнатися про фактич-
ний стан свого житла та 
підвищити рівень його 
енергоефективності, 
економлячи на ресурсах 
близько 10% щороку.

Сертифікація енерге-
тичної ефективності  
- вид енергетичного 
аудиту, під час якого 
здійснюється аналіз 
інформації щодо фак-
тичних або проектних 
характеристик огород-
жувальних конструкцій 
та інженерних систем, 
оцінюється відповідність 
розрахункового рівня 
енергетичної ефектив-
ності встановленим

підриємців та громадсь-
ких формувань.

На сьогоднішній день 
вже прийнято 8 з 9 
необхідних постанов 
КМУ, які регламентують 
роботу Фонду. 
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9 липня 2018 у медіа-
залі КБУ відбувся 
майстер-клас «Запро-
вадження нового ДБН 
Б.2.2-12:2018 «Плануван-
ня і забудова територій»: 
які кардинальні зміни 
очікують власника, архі-
тектора, забудовника та 
юриста».

Спікер, Член Ради ди-
ректорів Конфедерації 
будівельників України 
Іван Шпилевський, 
розповів, які нагальні 
задачі розвитку міст 
та населених пунктів 
вирішено новим ДБН 
Б.2.2-12:2018 «Плануван-
ня і забудова територій». 
Зокрема, було унормува-
но щільність забудови, 
установлено граничні 
параметри, введені «лінії 
обмеження містобудів-
ної діяльності»; пропи-
сані забудова території 
маломірними квартала-
ми; транспортні переса-
дочні вузли; удосконале-
но протипожежні норми, 
вирішено питання щодо 
людей з обмеженими

ДБН «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» 
- ДОРОЖНА КАРТА ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАБУДОВНИКІВ

фізичними можливостя-
ми, означено велосипед-
ний рух та ін.

«ДБН Б.2.2-12:2018 
«Планування і забудова 
територій» – по суті до-
рожня карта для органів 
керівництвом населено-
го пункту з метою
створення комфортного 
середовища для населен-
ня», — підкреслив Іван 
Шпилевський.

При цьому Шпилевсь-
кий наголосив про 
необхідність введення 
відповідальності за 
порушення затвердженої 
планувальної докумен-
тації. «Посадові особи, 
які приймають рішення 
всупереч затверджених 
документів просторо-
вого планування, мають 
нести і кримінальну і 
адміністративну від-
повідальність, дивля-
чись від важкості тих 
порушень та тієї шкоди, 
що вони нанесли громаді 
населеного пункту або 
місцевого самовряду-

вання та забудовників. 
Документація з просто-
рового планування має 
бути приведена до дію-
чих нормативів законо-
давства і тих соціальних 
вимог, які встають перед 
громадянам. Це потре-
бує законодавчих змін, 
має бути прописано у 
Містобудівному кодексі, 
над розробкою якого 
ми зараз працюємо та у 
Адміністративному та 
Кримінальному кодек-
сах», — сказав 
Шпилевський.

Експерт підкреслив 
що покращення ДБН – 
нескінченний процес та 
закликав присутніх на 
майстер-класі надава-
ти свої зауваження та 
пропозиції. «Ідеальних 
документів не буває. 1 
вересня цей ДБН всту-
пає у дію, а вже 2 вересня 
можна подавати зміни. Я 
закликаю вас активніше 
вносити пропозиції», —
сказав Шпилевський. ■


