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Конфедерація будівельників України запрошує девелоперські, інжинірингові і будівельні 
компанії, архітектурні і проектні бюро, консалтингові компанії, виробників і постачальників 
будівельних матеріалів, інженерного обладнання, еко- і енергоефективних рішень для 
об’єктів комерційної і житлової нерухомості, а також юридичні фірми, галузеві організації 
та ін. взяти участь у конкурсі на здобуття VІ Всеукраїнської будівельної Премії IBUILD!

Заявки приймаються до 05 листопада 2018 року у трьох категоріях нагородження: КРАЩИЙ СЕРЕД РІВ-
НИХ (Персональна Премія), ВИМІР УСПІХУ (Корпоративна Премія), ВІДКРИТТЯ РОКУ (Премія блиска-
вичних досягнень).

Детальніше ознайомитися з умовами участі та подати заявку можна на офіційному сайті: http://ibuild.ua/ 
З питань участі в Премії та співробітництва звертатися за телефоном: (044) 200-04-52 або на електронну 
адресу: office@kbu.org.ua

Вручення  VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРЕМІЇ IBUILD відбудеться 16 листопада 2018 року в КВЦ 
«Парковий» (м. Київ, Паркова дорога, 16a) Церемонія нагородження – це велике свято і яскравий концерт на 
честь переможців. Участь у ньому беруть найвідоміші зірки, політики, бізнесмени, громадські діячі. 
Ведучі – Яніна Соколова та Олег Панюта. ■
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10 серпня, напередодні 
Дня Будівельника, відбу-
лося засідання Ради ди-
ректорів Конфедерації 
будівельників України, 
з офіційною та святко-
вою частинами. 

АКТИВНІ КОМПАНІЇ, ЩО СТАЛИ НОВИМИ ЧЛЕНАМИ КБУ!

У засіданні взяли участь 
Віце-прем’єр-міністр – 
Міністр регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комуналь-
ного господарства 
України Геннадій Зубко, 
заступник міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житло-
во-комунального го-
сподарства України Лев 
Парцхаладзе, перший 
заступник голови Комі-
тету Верховної Ради 

України з питань будів-
ництва, містобудування 
і житлово-комунального 
господарства Дмитро 
Андрієвський. 

На офіційній частині 
були прийняті нові чле-
ни КБУ: до Ради дирек-
торів ввійшли 
ТОВ «СІТІ ВАН ДЕВЕ-
ЛОПМЕНТ»,
ТОВ «ГРИФОН ГРУП», 
ТОВ «ФОРБІЛД»,
 статус звичайних членів 
набули ТОВ фірма 
«СЕМПАЛ Ко ЛТД», 
громадська спілка «Все-
українське об’єднання 
«Технічні інвентари-
затори України», ТОВ 
«ХОРСТЕХ». ■

Прес-служба КБУ
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ЯК СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА 

Конфедерація будівель-
ників України 11 серпня 
на стадіоні ім. Банніко-
ва у дружньому колі 
відсвяткувала День 
Будівельника-18.  Більш 
ніж тисяча гостей з 
Києва та регіонів прий-
няла участь у святі.

Програма свята скла-
далась з трьох етапів: 
нагородження представ-
ників галузі, товарись-
кий футбольний матч 
та святковий концерт. 
Центральною подією 
став товариський матч 
з футболу між збірними 
командами будівель-
ників та ветеранів АТО. 
Збірна будівельників 
КБУ змогла вибороти 
перемогу над збірною 
АТО 6:3 за результатом 
післяматчевих пенальті. 

Далі на гостей чекало 
продовження святкуван-
ня у сімейному форматі, 
зі смачним пригощанням 
від партнерів, веселими 
аніматорами, що розва-
жали дітлахів. 

Для будівельників та їх 
сімей виступили Націо-
нальний Академічний 
духовий оркестр Украї-
ни, гурт «Кітутік» та гурт 
«Біла Вежа». Окрема по-
дяка партнерам RentAll і 
Firago, які допомогли

створити дружню атмос-
феру свята. 

КБУ виражає щиру по-
дяку компаніям, завдяки 
допомозі яких відбулася 
ця масштабна та дружня 
подія: 
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КБУ ПЛАНУЄ ВІДСТОЮВАТИ У СУДІ НОВИЙ ДБН 
«ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ»

Окружний адміністра-
тивний суд Києва ухва-
лою від 27.08.2018 року 
зупинив дію наказу Мін-
регіону від 23.04.2018 
№100 «Про затверджен-
ня ДБН 5.2.2-12:2018 
«Планування і забудова 
територій». 

Цей ДБН набрав чин-
ності 1 вересня, він 
вирішує масу болісних 
проблем міст, робить 
неможливою хаотич-
ну забудову, обмежує 
щільність та висотність. 
КБУ активно долучалась 
до розробки цього ДБН, 
близько року наші екс-
перти збирали пропози-
ції, коментарі та обго-
ворювали всі уточнення 
та зміни з учасниками 
будівельного ринку. 

Рішення про зупинення 
дії наказу Мінрегіону 
порушує права добро-
чесних забудовників, 
які наразі розробляють 
свою проектну докумен-
тацію у відповідності до 
нових вимог.

Як підкреслює зступник 
міністра регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства Украї-
ни Лев Парцхаладзе, 
вступ в дію нового ДБН 
«Планування і забудова 
територій» не зупиняєть-
ся. «ДБН, згідно закону, 
вступає в дію з 1 вересня 
2018 року. Звертаємо 
увагу архітектурних, 
проектних організацій, 
генпідрядників, замов-
ників будівництва, на

КБУ, представляючи 
консолідовану позицію 
більш ніж 700 своїх 
членів, буде відстоюва-
ти права відповідаль-
ного бізнесу та громад, 
буде залучатись в 
якості третьої особи 
в справах про визнання 
протиправним наказу 
Мінрегіону. ■

Прес-служба КБУ

важливість проектуван- 
ня, а також приведення 
проектної документації 
у відповідність новому 
ДБН. Ми вважаємо, що 
діями, які мають на меті 
гальмування процесу 
вступу в дію нового 
ДБН, порушуються 
права тих, хто готовий 
проектувати і будувати 
за новими нормами, а та-
кож тих громадян, умови 
проживання яких не 
будуть покращуватись», 
- сказав Парцхаладзе.

Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівни-
цтва та житлово-кому-
нального господарства 
України відстоює свої 
права і права громадян 
в суді та публічному 
просторі. 

МІНРЕГІОН ЗБИРАЄ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОПРОЕКТУ 
ПРО РЕНОВАЦІЮ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛА

Перша редакція зако-
нопроекту щодо рекон-
струкції застарілого 
житла розроблена 
проектним інститу-
том «Діпромісто». «Ми 
хочемо врахувати всі 
проблемні питання, які 
хвилюють людей, і які, 
можливо, не увійшли в 
першу редакцію. Тому 
вирішили провести 
відкрите громадське об-
говорення, щоб доопра-
цювати його та доповни-
ти і вже тільки після 
цього рекомендувати 
підтримати на Кабміні та 
виносити у Верховну 

Раду», - зазначив 
заступник міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та жит-
лово-комунального 
господарства України 
Лев Парцхаладзе.

«Наша задача – роз-
робити законопроект, 
який надасть гнучкий та 
дієвий механізм вирі-
шення гострої проблеми 
застарілого житлового 
фонду. Сьогодні ми 
зібрали майже два десят-
ки пропозицій. Закли-
каю вас долучатись до 
обговорення законо-

Наразі усі бажаючі 
можуть надавати свої 
пропозиції на елек-
тронну пошту: admin@
dipromisto.gov.ua. ■

Прес-служба КБУ

проекту на сайті 
«Діпроміста» та надси-
лати ваші пропозиції 
зручним вам способом», 
- підкреслив директор 
ДП «Діпромісто», член 
Ради директорів КБУ 
Іван Шпилевський. 

Проблемні питання у 
найближчі 2-3 тижні 
будуть опрацьовані 
розробником та врахо-
вані у законопроекті, 
після чого планується 
проведення чергового 
відкритого обговорення 
за участі фахівців, екс-
пертів та громадськості.
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ЧИ БУДЕ КРИЗА НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Щоб зрозуміти реаль-
ну ситуацію на ринку, 
КБУ поцікавилася у 
своїх членів, чи справді 
вони почали будувати 
менше. Коментуючи 
ситуацію представники 
будівельних компаній 
запевнили, що не скоро-
чували темпи зведення 
житла, а деякі пере-
конують, що навіть 
пришвидшили будівни-
цтво. 

півріччі в Україні ввели 
в експлуатацію 3,26 
млн кв м житла, що на 
29,2% менше. Чи може 
це свідчити про падіння 
активності на ринку?

Виконавчий директор 
КБУ Віталій Грусевич 
зазначає, що катастро-
фічного зниження 
рівня будівництва немає. 
«Порівнюючи стати-
стичні дані 2017 та 2018 
років, справді можна 
запанікувати і говорити, 
що ринок нерухомості 
знову починає лихома-
нити. Проте це легко 
спростувати, коли згада-
ти, що до 10 червня 2017 
року ще діяв декларатив-
ний порядок введення в 
експлуатацію», - заува-
жує Віталій Олегович. 
Відповідно забудовники, 
розуміючи, що вводити 
будинки в експлуатацію 
доведеться по-новому 
законодавству - не через 
декларації, а по сер-
тифікатам відповідності 
- з обов’язковою повною 
перевіркою – усіляко 
намагалися встигнути

«з усіма правдами та 
не правдами» ввести 
в експлуатацію навіть 
недобудовані об’єкти. 
«Конфедерація будівель-
ників України ще мину-
лого року попереджала, 
що через такі суттєві 
законодавчі зміни 
статистичні дані у 2018 
матимуть певну похиб-
ку», - наголошує Віталій 
Грусевич, виконавчий 
директор КБУ.

Передбачувано, що до 
кінця року показники 
будуть зовсім іншими, 
адже будинки будують-
ся не за півроку. Перше 
півріччя варто вважа-
ти лише показовим, 
а вирішальним буде 
четвертий квартал, коли 
всі компанії завершують 
проекти, заявлені в 2018 
році.

Щоб зрозуміти реальну 
ситуацію на ринку, КБУ 
також поцікавилася у
своїх членів, чи справді 
вони почали будувати 
менше. Коментуючи 
ситуацію представни-

ки будівельних ком-
паній запевнили, що 
не скорочували темпи 
зведення житла, а деякі 
переконують, що навіть 
пришвидшили будів-
ництво. Зокрема у ХК 
«Київміськбуд», яка є 
членом Ради директорів 
КБУ, повідомляють, що 
компанія має намір вве-
сти рекордну за останні 
роки кількість квадратів 
- майже 450 000.

Отже, жодних підстав 
для паніки немає і у 
кінці 2018 можна буде 
говорити про вдалий рік. 
Варто відзначити, що 
для київських забудов-
ників важливу роль у 
цьому зіграє зменшення 
розміру пайового внеску 
на 50 %. У 2017 році де-
велоперам потрібно було 
сплатити 2%, а не 4% від 
кошторисної вартості 
будівництва. Можливо 
такий поступ стимулю-
ватиме компанії швид-
ше вводити будинки в 
експлуатацію. ■

Прес-служба КБУ

Останні дані Держав-
ної служби статисти-
ки змусили багатьох 
хвилюватися та вважати, 
що в Києві та в Україні 
погіршилася ситуація 
на ринку нерухомості, 
зокрема зниження об-
сягів введення житла в 
експлуатацію. У пові-
домленні йдеться, що 
київські будівельники 
ввели 334 000 кв. м. 
житла, що у порівнянні 
з аналогічним періодом 
минулого року на 64 % 
менше. А у першому
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ВІД СЛІВ ДО ДІЛА: БОРЕМОСЯ З 
КОРУПЦІЄЮ В ДАБІ НА МІСЦЯХ

13.09.2018 року за 
підтримки Конфеде-
рації будівельників 
України в Мінрегіоні 
відбулась довгоочіку-
вана для будівельної 
галузі подія – нарада 
з питань боротьби з 
корупцією за участю 
Генерального прокурора 
України Юрія Луценка, 
Міністра регіонального 
розвитку будівництва 
та ЖКГ Геннадія Зубка, 
заступника Міністра 
регіонального розвит-
ку, будівництва та 
ЖКГ Лева Парцхаладзе, 
голови ДАБІ Олексія 
Кудрявцева.

Конфедерація Будівель-
ників України була 
представлена регіональ-
ними представниками, 
що надало змогу зробити 
діалог між владою та 
будівельниками – від-
вертим, конкретним та 
гарячим.

Найболючіші питання, 
що ставились будівель-
никами – корупція в 
ДАБІ:

• безпідставне затриман-
ня видачі дозволів на 
початок будівництва;

• вимагання хабарів за 
отримання сертифікатів 
готовності будівельних 
об’єктів до експлуатації; 

• скасування містобудів-
них умов та обмежень; 

• відсутність притягнен-
ня до відповідальності 
посадових осіб, якими 
здійснюється узгоджен-
ня та видача містобудів-
них умов та обмежень 
після їх скасування.

Як результат:

✓  В разі отримання 
забудовниками трьох 
відмов у видачі дозволів 
на початок будівництва 
поспіль – звернення до 
обласної прокуратури 

із відповідною скаргою 
на посадову особу ДАБІ, 
перевірка законності від-
мови у видачі дозвільної 
документації;

✓ Запровадження на 
офіційному сайті Дер-
жавної архітектурної 
інспекції України http://
www.dabi.gov.ua/ функ-
ціоналу «ПРОЗОРА 
ДАБІ», завдяки якому 
буде змога відслідкувати 
стан розгляду поданих 
до ДАБІ документів;

✓ Боротьба з корупцією 
в ДАБІ – під особистим 
контролем Генерального 
прокурора України;

✓ Відсторонення очіль-
ників ДАБІ в містах 
Одеса та Херсон, попе-
редження по всіх інших 
областях.

Фронт-офіс Конфе-
дерації будівельників 
України – стоїть на 
захисті прав та законних 
інтересів будівельної 
галузі України.
Збираємо скарги забу-
довників щодо проявів 
корупції на місцях для 
формування колек-
тивних звернень та 
інформування профіль-
ного Міністерства щодо 
реального стану справ в 
регіонах. ■

Прес-служба КБУ

ФРОНТ-ОФІС КБУ,
адреса: пров. Бехтерівський,4, м. Київ,
e-mail: frontoffice.kbu@gmail.com

ДОЗВІЛЬНІ 
ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА 
ОБ’ЄКТІВ 
ВІТРОГЕНЕРАЦІЇ 
СПРОЩЕНО
Верховна Рада ухвалила 
Закон «Про внесення 
змін до деяких законо-
давчих актів України 
(щодо інвестиційної 
привабливості будівни-
цтва об’єктів відновлю-
вальної енергетики)».

Прийнятий закон дає 
можливість перенести 
об’єкт з класу наслідків 
CC-2 на CC-1, якщо буде 
відповідна експертиза 
про вплив на довкілля. 
За такою процедурою 
буде контролюватися 
вплив на навколишнє 
середовище відновлю-
вальних джерел енер-
гетики, але водночас 
надається можливість 
будувати об’єкти за 
спрощеною процедурою 
СС1, що вбачає незначні 
наслідки впливу на сере-
довище.

Нагадаємо, що інве-
стиційний потенціал 
України у галузі віднов-
лювальної енергетики 
оцінюється в 12 млрд 
євро, які необхідні до 
2020 року для імпле-
ментації Національного 
плану з відновлювальної 
енергетики. ■

Прес-служба КБУ
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КБУ СТАВИТЬ ЗА МЕТУ РОЗВИТОК ТА 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

BIM (англ. Building 
Information Modeling) 
є побудова цифрової 
інтегрованої моделі (ін-
формації) існуючого або 
майбутнього антро-
погенного середовища. 
Ця система активно 
впроваджується у світі, 
а у провідних країнах 
(Великобританія, 
Нідерланди, Сінгапур, 
США) більш ніж 90% 
проектів виконуються 
по BIM-технологіям.

та будівництву сейс-
мостійких будівель та 
споруд, прискорити 
роботи та оптимізувати 
бюджет. 

Застосування BIM-тех-
нології зменшує терміни 
підготовки проектної до-
кументації та мінімізує 
ймовірність помилок, 
виявляючи нестиковки 
в інженерних системах 
і комунікаціях в рамках 
проектування, а не в 
процесі будівництва або 
здачі об’єкта. Серед її пе-
реваг: наочно інформує 
інвесторів, підрядників, 
майбутніх мешканців та 
орендарів, перевіряючи 
органи про стан об’єкта; 
дозволяє швидко і ефек-
тивно вносити зміни 
в проектні рішення, 
простежуючи результат 
у всіх пов’язаних між 
собою проекціях; управ-
ляє режимами робіт в 
наочному часі, знижує 
грошові витрати та ско- 
рочує терміни введення

будівлі в експлуатацію, 
тощо.

Десятки членів Конфе-
дерації будівельників 
України вже викори-
стовують BIM-техно-
логії, це сотні сучасних 
будівельних об’єктів, 
що зводяться на новій 
концептуальній основі в 
Україні та за кордоном, 
це тисячі професіоналів 
будівельної галузі нової 
генерації. Але це лише 
початок. «Розвиток, 
популяризація і поши-
рення ВIM-технологій 
відтепер – пріоритетні 
стратегічні напрями 
діяльності Конфедерації. 
На разі – державне ре-
гулювання та підтримка 
у сфері ВIM-технологій, 
надання фінансових 
пільг на впровадження 
програмного забезпечен-
ня ВIM, інформаційна та 
PR-підтримка інновації 
в Україні», – означив 
найближчі кроки Віталій 
Грусевич. ■

Прес-служба КБУ

З метою раціональ-
ного використання 
бюджетних коштів в 
сезон будівництва доріг 
Уряд прийняв рішення 
внести зміни до переліку 
об’єктів капітального та 
поточного середнього 
ремонту автомобільних 
доріг загального кори-
стування державного 
значення та обсягів бюд-
жетних коштів в рамках 
окремих бюджетних 
програм, які реалізують-
ся у 2018 році.

Відповідне рішення було 
схвалено під час засідан- 
ня Кабінету Міністрів 
України 5 вересня 2018 
року.

Перерозподіл буде здій-
снюватися з об’єктів, де 
за результатами прове-
дених тендерних проце-
дур виникла економія 
коштів. Ці кошти будуть 
перерозподілені на інші 
об’єкти, що потребують 
додаткового фінансу-
вання. Також з переліків 
виключено об’єкти, які 
не забезпечені проект-
ною документацією та не 
готові до реалізації. ■

Прес-служба КБУ

УРЯД ПЕРЕРОЗ-
ПОДІЛИВ 
КОШТИ НА 
БУДІВНИЦТВО ТА 
РЕКОНСТРУКЦІЮ 
АВТОДОРІГ 
ДЕРЖАВНОГО 
ЗНАЧЕННЯ

На цьому наголосив 
виконавчий директор 
КБУ Віталій Грусевич 
на ХІ Всеукраїнський 
науково-технічний кон-
ференції «Будівництво 
в сейсмічних районах 
України» в м. Одеса.
Саме BIM-технології до-
поможуть вирішити на 
найвищому рівні складні 
задачі по проектуванню 
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ДЕВЕЛОПЕРИ ВІДНОВИЛИ АКТИВНІСТЬ В БУДІВНИЦТВІ 
ТРЦ В КИЄВІ

Девелопери в 2018 році 
відновили активність 
на ряді заморожених 
об’єктів торгової 
нерухомості в Києві, 
повідомив заступник 
керівника Департамен-
ту стратегічного кон-
салтингу компанії UTG 
Костянтин Олійник.

«В кінці 2017 початку 
2018 року на ринку 
торговельної нерухо-
мості стався девело-
перський «бум». Дуже 
багато об’єктів відно-
вили девелоперську 
активність», - сказав 
К.Олейнік за підсумка-
ми ринку нерухомості 
за перше півріччя-2018 
на прес-конференції в 
агентстві «Інтерфакс-У-
країна».

За його даними, в най-
ближчий рік до введення 
в експлуатацію в столиці 
заявлені ТРЦ Retroville, 
ТРЦ MegaMarket Нивки, 
ТРЦ Blockbuster Mall, 

ТРЦ Podol Mall, ТРЦ 
River mall. Крім того, ряд 
інших торгових об’єктів 
знаходиться на завер-
шальній стадії будівель-
них робіт, зокрема, ТЦ 
Smart Plaza Obolon, ТРЦ 
Oasis (на ст.м. Героїв 
Дніпра), ТЦ Good Life, 
ведуться будівельні і 
початок підготовчих 
робіт на другій черзі 
ТРЦ Auchan Rive Gauche, 
який заявлений на дру-
гий кв. 2019 року.

«Є ряд об’єктів, які при-
пинені, але в будь-який 
момент можуть віднови- 
ти свою активність: ТРК 
Lukianivka, ТРЦ

Respublika, ТРЦ Happy 
Mall», - зазначив експерт 
і додав, що в планах 
київських девелоперів 
ще 5-6 ТЦ, які поки що 
не анонсовані .

За його інформацією, 
загальна площа торго-
вельних об’єктів в Києві, 
заявлених до введення 
на найближчі рік-два, 
становить близько 400 
тис. кв. м. У той же час, 
на думку експерта, на-
віть якщо всі анонсовані 
об’єкти буде введено 
в експлуатацію, це не 
чинитиме тиск на ринок 
торговельної нерухо-
мості. ■

interfax.com.ua

ВИБІР СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ - ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВ

З 17.06.2018р. почався 
відлік річного строку, 
упродовж якого «старі» 
положення статуту ТОВ 
залишаються чинними 
до внесення змін на ви-
конання положень Зако-
ну України «Про това-
риства з обмеженою та 
додатковою відповідаль-
ністю».

Приведення статуту 
ТОВ у відповідність до 
положень Закону може 
бути вирішено декіль-
кома шляхами. Перший 
– зручний і дешевий: 
формально виконати 
вимоги і зазначити в 
статуті обов’язкові відо-
мості, визначені новим 
Законом.

Проте, слід відзначити, 
що Законом передбачена 
можливість власникам 
повноцінно врегулювати 
діяльність товариства 
на свій розсуд, досягти 
належного управління і 
ефективного контролю 
за посадовими особами, 
встановити свої прави-
ла для ведення бізнесу 
і взаємовідносин між 
власниками та дирек-
цією (директором).

Отже, другий шлях при-
ведення у відповідність 
Статуту ТОВ - є більш 
виваженим та трудоєм-
ким. Але, користуючись 
правами, передбачени-
ми Законом, власники 
(учасники) та

дирекція можуть встано-
вити зрозумілі, сприят-
ливі, прозорі правила, з 
урахуванням вимог усіх 
учасників управління 
товариством та особли-
востей його діяльності, 
визначити обов’язки, 
встановити відповідаль-
ність та захистити свої 
права та інтереси на 
абсолютно іншому рівні.

На наш погляд, фор-
мальне ставлення до 
складання установчих 
документів товариства 
є недалекоглядним і 
легковажним підходом 
до управління власним 
бізнесом.

Експерти фронт-офісу 
готові надати допом-
огу (консультації) для 
прийняття рішення про 
приведення установчих 
документів товари-
ства у відповідність до 
вимог Закону України 
«Про товариства з 
обмеженою та додатко-
вою відповідальністю». 

Прес-служба КБУ
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РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНРЕГІОНУ ПРО УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ 
БУДІВНИЦТВА З НОВИМ ДБН ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ТА 

ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

1 вересня 2018 року 
офіційно вступили в дію 
нові державні будівель-
ні норми (ДБН Б.2.2-
12:2018 «Планування і 
забудова територій»), 
які регулюють питання 
розроблення всієї місто-
будівної та проектної 
документації в Україні.
Мінрегіон надав офі-
ційне роз’яснення щодо 
випадків, у яких потріб-
но або не потрібно кори-
гувати містобудівну та 
проектну документа-
цію відповідно до нових 
норм.

«Планування і забудова 
територій». При цьому, 
надання містобудівних 
умов і обмежень та 
внесення змін до них має 
здійснюватися з ураху-
ванням вже нового ДБН.

Розроблені і затверджені 
до 1 вересня 2018 року 
проекти будівництва 
коригуванню у зв’язку з 
прийняттям нового ДБН 
не підлягають. Винятком 
є лише випадки, коли 
іншими новими ДБН 
передбачається підви-
щення вимог безпеки, 
надійності, електро-, 
вибухо- та пожежобе-
зпечності, енергоефек-
тивності або доступності 
для людей з інвалідністю 
та інших маломобільних 
груп населення. Однак
цей випадок не стосуєть-
ся об’єктів, будівництво 
яких здійснюється у 

строки, визначені про-
ектною документацією.

«Ті об’єкти, які пройш-
ли експертизу та були 
затверджені до 1 верес-
ня, вже можуть отри-
мати дозвіл від ДАБІ і 
розпочати будівництво 
проекту згідно зі старим 
ДБН без коригування 
відповідно до нового. 
Крім цього, якщо бу- 
дівництво об’єкта було 
призупинено на якомусь 
етапі, його добудова має 
здійснюватися за доку-
ментацією, затвердже-
ною до 1 вересня. Проте 
якщо у проект вносяться 
будь-які зміни, вони 
мають відповідати ново-
му ДБН», – деталізував 
заступник Міністра Мін-
регіону Лев Парцхладзе.

Парцхаладзе Л.Р. під-
креслив, що незважаючи 
на опір, нові ДБН 

вступили в силу і діють 
відповідно до законо-
давства. «На виконан-
ня ухвали Окружного 
адмінсуду Києва дію 
наказу Мінрегіону, яким 
затверджено новий 
ДБН, було призупинено. 
Проте це зупинення не 
має зворотної сили у часі 
і не може анулювати або 
якимось чином скасу-
вати набрання чинності 
ДБН. Ми продовжуємо 
відстоювати свою пра-
воту у всіх інстанціях. 
Позови, які були в судах 
стосовно вступу в дію 
нового ДБН не що інше, 
як спланована антикам-
панія проти впровад-
ження дійсно значимих 
та очікуваних реформ 
для галузі, пов’язаних, в 
першу чергу, з тим, щоб 
змінити життя людей 
на краще», – підкреслив 
заступник Міністра. ■

Прес-служба КБУ

Згідно з роз’ясненнями 
Мінрегіону, використан-
ня містобудівної доку-
ментації, затвердженої 
до 1 вересня 2018 року, 
допускається у частині, 
що не суперечить нор-
мам нового ДБН
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ЧИМ ОБЕРНЕТЬСЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 
ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ УКРЗАЛІЗНИЦЕЮ

Вже на початку осені 
можливе підвищення 
Укрзалізницею тарифів 
на вантажні перевезен-
ня.

Нагадаємо, мова йде про 
проект наказу Мінінфра-
структури «Про внесен-
ня змін до коефіцієнтів, 
які використовуються 
до тарифів Збірника 
тарифів на перевезення 
вантажів залізничним 
транспортом у межах 
України та пов’язані 
з ним послуги, щодо 
уніфікації тарифної 
політики на перевезення 
порожніх вагонів». Цю 
ініціативу жорстко кри-
тикував бізнес, зокрема, 
на засіданні Ради дирек-
торів КБУ аргументова-
ну позицію будівельної 
галузі озвучив Сергій 
Пилипенко, генеральний 
директор ПБГ «Коваль-
ська». «Черговий раз 
державний монополіст 

перекладає на наші плечі 
свою неефективність 
помножену на корупцій-
ну складову! Збільшили 
вартість перевезень на 
21 млрд.грн менш ніж за 
рік, але жодного нового 
вагону чи локомотиву 
не придбано Укрзаліз-
ницею», - підкреслив 
Пилипенко. Так, за 
минулий рік тарифи 
піднімались вже чотири 
рази: у жовтні 2017 – на 
15% було збільшено з\д 
тариф, у лютому 2018 – 
на 20% особливі умови 
перевезень та 15-17% 
плата за користування 
вагонів, у липні – ще на 
15% збільшена плата за 
користування вагонів. З 
1 вересня Укрзалізниця 
анонсувала ще один етап 
зростання: на 26% - та-
риф на перевезення щеб-
ня, піску та шлаку, на 
42,7% – цемент, клінкер 
та глина, на 95% - збіль-
шення порожнього 

пробігу. «Як прореагує 
ринок? Транспортна 
складова у ціні продук-
ції значно зросте: для 
щебня з 29%  у січні 2018 
року до 52% у вересні 
2018, для піску – з 50% 
до 83,4%, для цементу з 
8,5% до 17,8%. Як наслі-
док собівартість бетону 
зросте на 20%, асфальту 
на 22%, квадратного 
метра житла – на 4-6%.  
Чи піде це на користь 
кінцевому споживачу та 
ринку у цілому? Рито-
ричне питання», – сказав 
Пилипенко. 

Він озвучив пропози-
цію будівельної галузі: 
запровадити мораторій 
на підвищення вартості 
перевезень до створення 
державного регулятора 
та затвердження за-
гальнодержавної моделі 
тарифоутворення на 
залізничні перевезен-
ня. ■

Прес-служба КБУ

ІННОВАЦІЙНИЙ 
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 
ВІД ЧЛЕНА РАДИ 
ДИРЕКТОРІВ КБУ

БУДІВНИЦТВО ЗАПОРІЗЬКОГО АЕРОПОРТУ
Глімбовський на своїй 
сторінці у Фейсбук.

Прес-служба КБУ

та у самому Запоріжжі, 
будівництво аеропорту 
йде згідно графіку. Кар-
кас будівлі практично 
готовий – далі монтаж 
огороджувальних кон-
струкцій», - написав 

Заступник Голови Ради 
директорів КБУ Глімбов-
ский Олександр розповів 
про хід будівництва 
Запорізького аеропорту. 
«Незважаючи на пролив-
ні дощі по всій Україні 

До нового навчального 
року член Ради дирек-
торів КБУ, компанія KAN 
Development, підготува-
ла подарунок. За 9 міся-
ців створений іннова-
ційний освітній простір, 
Гімназія А+. Девіз 
інноваційного освіт-
нього простору  «Learn, 
Сreate, Сollaborate» 
(Вчися, Створюй, 
Співпрацюй), освітній 
процес побудований 
на проектно-дослідни-
цькій технології. Сама 
будівля – теж приклад 
інновацій та синергії. 
Геотермальне опалення  
забезпечує комфорт-
ний клімат круглий рік, 
сонячні панелі – освіт-
лення території, водопо-
стачання – автономне з 
трирівневою системою 
очистки, кожне освітнє 
приміщення створено з 
урахування найвищих 
умов з освітлення та 
акустичного комфорту. 
Двір-амфітеатр дозво-
лить проводити части-
ну уроків на свіжому 
повітрі та проводити тут 
концерти чи виступи 
творчих шкільних колек-
тивів. ■

Прес-служба КБУ
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА У 
БУДІВНИЦТВІ СТАЄ 
КОНКУРЕНТНОЮ

Нарешті скасовано 
регулювання державою 
розміру кошторисної 
заробітної плати у будів-
ництві. 4 вересня набрав 
чинності наказ Мінрегіо-
ну від 27.07.2018 №196, 
яким внесено зміни до
Порядку розрахунку 
розміру кошторисної 
заробітної плати, який 
враховується при визна-
ченні вартості будівни-
цтва об’єктів. ■

Прес-служба КБУ

МІНРЕГІОН ЗАПУ-
СКАЄ БУДІВЕЛЬНУ 

АМНІСТІЮ

В першу чергу це сто-
сується приватного 
сектору, який раніше 
не встиг зареєструвати 
документи на свої домів-
ки, дачні або садибні 
будинки, гаражі, які були 
збудовані до 2015 року і 
мають площу не більше 
300 м². Мінрегіон про-
довжує термін прийнят-
тя в експлуатацію таких 
будівель.

Порядок розроблений на 
виконання закону 
№ 3696 «Про внесення 
змін до Закону Украї-
ни «Про регулювання 
містобудівної діяль-
ності» щодо продовжен-
ня терміну прийняття 
в експлуатацію об’єктів 
будівництва, збудованих 
без дозволу на виконан-
ня будівельних робіт». ■

Прес-служба КБУ

В УКРАЇНІ ЗМІНЯТЬ ВИМОГИ ДО 
РОЗМІРУ ВІКОН

Мінрегіон пропонує 
розподілити регіони 
України на чотири 
світлоклиматичні зони. 
Зміни, які прописані 
у проекті нового ДБН 
В.2.5-28:201Х «Природне 
і штучне освітлення», 
дозволять проводити 
більш коректний розра-
хунок мінімальної площі 
вікон для підвищення 
інсоляції та комфорту 
приміщень.

Зараз територія Украї-
ни поділена лише на 
дві світлокліматичні 
зони: до однієї входять 
Одеська область та АР 
Крим, до іншої - решта 
території України. Проте 
між регіонами досить 
суттєва різниця в світ-
ловому кліматі. Тому в 
новому ДБН щодо освіт-
лення пропонується ско-
регувати розрахункові 
формули та методики

розрахунку природного 
освітлення в приміщен-
нях. Зокрема, розподіли-
ти регіони на 4 зони за 
їх світлокліматичними 
особливостями.

Зона I – Житомирська, 
Хмельницька, Терно-
пільська, Рівненська, 
Івано-Франківська, 
Львівська, Волинська 
області; Зона ІІ – Закар-
патська, Чернівецька, 
Вінницька, Київська, 
Чернігівська, Сумська 
області;

Зона ІІІ – Кіровоградсь-
ка, Дніпропетровська, 
Харківська, Полтавська, 
Черкаська, Донецька, 
Луганська області;

Зона IV – Одеська, Ми-
колаївська, Херсонська, 
Запорізька області, АР 
Крим.

Проект оновленого ДБН 
розроблений фахівцями 
ТОВ «КиївПромЕлек-
троПроект», Державного 
науково-дослідного 
інституту будівельних 
конструкцій та Київсько-
го національного універ-
ситету будівництва та 
архітектури. Його норми 
поширюються на про-
ектування освітлення 
приміщень у житлових, 
цивільних, промислових 
будівлях і спорудах, на 
територіях промисло-
вих та сільськогоспо-
дарських підприємств, 
зовнішнього освітлення 
населених пунктів, у 
тому числі, вулиць, доріг, 
парків, пляжів, фасадів 
будівель, прибудинко-
вих територій, дитячих 
майданчиків тощо. ■

Прес-служба КБУ
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ЗАПРАЦЮВАВ НОВИЙ 
ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ 

ВІДХИЛЕНЬ ВІД ДБН

Як відомо, весною 
поточного року Міні-
стерством регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 
було затверджено новий 
Порядок погодження 
відхилень від будівель-
них норм відповідним 
(наказом № 97 від 
19.04.2018, опублікова-
ний 22.05.2018).

За інформацією Мінре-
гіону, відбулось перше 
засідання секції з питань 
будівництва та архітек-
тури Науково-техніч-
ної ради Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житло-
во-комунального госпо-
дарства України. Новий 
механізм погодження 
відхилень запрацював 
публічно і відкрито.

Згідно з новим Поряд-
ком на офіційному сайті 
Міністерства зафунк-
ціонував електронний 
ресурс з інформацією 
про опрацювання звер-
нень щодо погодження 
відхилень. Доступ до цієї 
інформації є відкритим 
та постійно оновлюєть-
ся, що надає можливість 
відслідковувати стан 
опрацювання кожного 
звернення.

Крім того, Мінрегіоном 
вже розроблено проект 
переліку норм, у погод-
женні відхилень від яких 
заявник одразу ж буде 
отримувати відмову. 
Даний перелік наразі 
опрацьовується та по-
годжується із відповід-
ними міністерствами 
та відомствами. Проект 
переліку включає в себе 
принципові питання, 
що стосуються безпе-
ки людей, наприклад, 
зменшення санітарних 
розривів та протипо-
жежних відстаней від 
АЗС до найближчих 
будинків, споруд та ін-
женерних мереж, розмі-
щення АЗС на житлових 
і пішохідних вулицях, 
внутрішньоквартальних 
проїздах, у межах сель-
бищних територій, зонах 
відпочинку і прибереж-
них смугах, зменшення 
кількості аварійних ви-
ходів на автомобільних 
стоянках, зменшення 
вогнестійкості будинків 
та їх конструкцій тощо.

В разі необхідності 
аналізу проблемної 
ситуації, пошуку мож-
ливих шляхів її вирі-
шення, звертайтесь до 
ФРОНТ-ОФІСу КБУ. ■ 

Прес-служба КБУ

«Уряд затвердив другий 
перелік інвестиційних 
програм і проектів 
регіонального розвитку, 
які будуть фінансува-
тися за рахунок коштів 
Державного фонду 
регіонального розвит-
ку в 2018 році. Це 288 
проектів в 19 областях, 
на які спрямують 1,8 
млрд грн. Загалом вже 
затверджено 755 проек-
тів на загальну суму - 5,8 
млрд грн», - повідомив 
Міністр регіонального 
розвитку будівництва та 
ЖКГ Геннадій Зубко. 

Як уточнив він, ці кошти 
витратять на будівни-
цтво в регіонах дит-
садків, шкіл, медичних 
установ, розвиток спор-
тивної інфраструктури, 
відновлення бруківки та 
дорожньої інфраструк-

тури, об’єктів водопоста-
чання та водовідведення, 
проведення термомодер-
нізації тощо. Переваж-
на більшість проектів 
планується завершити в 
2018 році.

За словами Зубко, в 
розпорядження про 
фінансування за рахунок 
ДФРР включено проек-
ти, які подали на розгляд 
19 областей: Вінницька, 
Волинська, Дніпропе-
тровська, Донецька, 
Житомирська, Закарпат-
ська, Івано-Франківсь-
ка, Кіровоградська, 
Луганська, Львівська, 
Миколаївська, Рівнен-
ська, Тернопільська, 
Харківська , Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька та Черні-
гівська області, а також 
КМДА. ■

 abcnews.com.ua

ФРОНТ-ОФІС  КБУ 
адреса: пров. Бехтерівський,4 м. Київ 
e-mail: frontoffice.kbu@gmail.com

НА БУДІВНИЦТВО 
ДИТСАДКІВ І ЛІКАРЕНЬ 

НАПРАВЛЯТЬ 1,8 МЛРД ГРН

1 вересня відкрив тех-
нічний ліцей «Ліко», де 
за новітніми методиками 
будуть навчатись у 5-11 
класів.

Прес-служба КБУ

ПОДАРУНОК ДІТЯМ ВІД 
«ЛІКО-ХОЛДІНГ» 

Член Ради директорів 
Конфедерації будівель-
ників України, ТОВ 
«ТМО Ліко-Холдінг» 
підготував чудовий по-
дарунок до Дня Знань.  
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МУНІЦІПАЛЬНЕ ОРЕНДНЕ ЖИТЛО ЗМОЖЕ БУТИ 
ДЕШЕВШИМ НА 40%

Мінрегіон готує зако-
нопроект про орендне 
житло. Створення 
цивілізованого ринку 
орендного житла може 
вирішити цілу низку 
проблем, зазначив на 
круглому столі «Оренд-
не житло в Україні: 
перспективи та пробле-
матика» замміністра 
Лев Парцхаладзе.

На сьогодні біля 70% 
ринку оренди знахо-
диться у тіні. Створення 
дієвого ринку оренд-
ного житла в Україні з 
прописаними у законо-
давстві чіткими механіз-
мами взаємодії всіх його 
учасників допоможе 
не тільки поповнити 
бюджети, але й вирішити 
ряд застарілих проблем. 
Перш за все, питання 
забезпечення житлом 
державних службов-
ців, лікарів, освітян та 
співробітників інших 
установ, що фінансують-
ся з бюджету. Законо-
проектом пропонується 
прописати механізми 
створення муніципаль-
ного та державного 
орендного житла. Плата

за таке житло може бути 
на 30-40% дешевшим, 
ніж та, що зараз на рин-
ку, підкреслив Парцха-
ладзе.

«Зараз у розробці зна-
ходиться проект закону, 
але він не охоплює усіх 
проблем, що турбують 
людей і на які має бути 
спрямований новий 
документ. Ми зібрали 
широке обговорення 
цієї теми за участю всіх 
сторін, щоб почути важ-
ливі пропозиції та ідеї. 
У підсумку отримали ще 
близько 60 пропозицій – 
проблемних питань, які 
раніше не підіймалися. 
Наприклад, питання ек-
сплуатації, оподаткуван-
ня та процедури відсе-

лення з такого житла 
при невиконанні умов 
оренди та інше. Ефек-
тивне запровадження 
цього ринку вплине 
на зниження орендної 
плати, сприятиме залу-
ченню нових інвестицій, 
стимулюватиме розви-
ток житлового будівни-
цтва і галузі загалом», 
- сказав Парцхаладзе.

Пропозиції, які були 
надані учасниками 
круглого столу, будуть 
опрацьовані робочими 
групами при Мінре-
гіоні. Нова редакція 
законопроекту врахує 
зауваження та буде пре-
зентована орієнтовно на 
початку жовтня. ■

Прес-служба КБУ



С Е Р П Е Н Ь - В Е Р Е С Е Н Ь  2 0 1 8 ,  № 2 0ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ КБУ

н о в и н и  г а л у з і

УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

1 6

Офіційний 
інформаційний 

орган Конфедерації 
будівельників України

Журнал
STAGE

Свідоцтво
про державну реєстрацію
Серія КВ № 22670-12570Р

24.04.2017

Номер
СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ, 2018

№20

Засновник
Конфедерація

будівельників України

Головний редактор
Віталій ГРУСЕВИЧ

Випусковий редактор
Юлія Жулай

Концепція, дизайн, верстка
КБУ

Передплата
відсутня

Система розповсюдження
безкоштовно

Наклад
1 000 примірників

З питань росповсюдження
та реклами звертатися

+ 38 044 200 04 52

Прес-служба КБУ
+ 38 044 200 04 51

Адреса
Україна, 04053, м. Київ, 
Бехтеревський пров., 4

e-mail: office@kbu.org.ua

ГЛОБУС БАНК – В ДЕСЯТЦІ ЛІДЕРІВ ЗА 
НАДІЙНІСТЮ ДЕПОЗИТІВ

Рейтингове агентство 
«Стандарт – Рейтинг» 
(Україна) підбило під-
сумки двадцять дру-
гого «Рейтингу надій-
ності (привабливості) 
банківських депозитів».

ГЛОБУС БАНК, член 
Ради директорів Кон-
федерації будівельників 
України, стабільно вхо-
дить в ТОП – 10 банків 
з найвищим рівнем 
надійності депозитів.

Банк завершив перше 
півріччя 2018 року з 
прибутком в 10,785 млн. 
грн., чистим процентним 
доходом 39,857 млн. грн. 
і чистим комісійним до-
ходом 78,212 млн. грн. За 
перше півріччя ГЛОБУС 
БАНК забезпечив

приріст чистого про-
центного доходу в 1,52 
рази в порівнянні з тим 
же періодом 2017 року. 
Частка NPL за перше 
півріччя скоротилася 
на 10,65 п.п. до 12,16% 
при середньому значенні 
по 56 банках, які взяли 
участь в нашому рейтин-
гу, на рівні 29,04%.

«Зміни на ринку де-
позитів для населення 
безпосередньо залежать 
від дій регулятора. У ве-
ресні НБУ знову підви-
щив облікову ставку. Як 
наслідок, банки будуть 
піднімати ставки за де-
позитами в національній 
валюті. На наш погляд, 
можливе зростання на 
пару процентних пунктів 
і подальше зменшення

ставок в іноземній ва-
люті. Ставки за депо-
зитами для юридичних 
осіб, як правило, нижчі і 
розраховані на коротші 
періоди розміщення. 
ГЛОБУС БАНК є актив-
ним гравцем на ринку 
кредитування, тому 
залучає кошти як фізич-
них осіб, так і страхових 
компаній, компаній з 
управління активами, 
сільськогосподарських 
підприємств. Можливе 
зростання облікової 
ставки позначиться і на 
вартості розміщення 
й для них – ставки теж 
виростуть», – зазначив 
Микола ДЕМЧЕНКО, 
начальник управління 
продажів і розробки 
продуктів ГЛОБУС 
БАНКУ. ■

Прес-служба КБУ


