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НАГОРОДЖЕННЯ КРАЩИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ КОШТОВНИМИ ЕКСКЛЮЗИВНИМИ  

«ЗІРКАМИ КОНФЕДЕРАЦІЇ»

Почесною нагородою відзначені: Генадій Пурс, 
директор державного підприємства «РНТЦ по 
ціноутворенню у будівництві» (Республіка Білорусь); 
компанія «Інтергал-Буд»; група компаній «Концепт-
Груп»; Будівельна компанія «ГЕОС»!

Володарів золотих Зірок Конфедерації та гостей 
вітали Лев Парцхаладзе, Заступник міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, Микола 
Негрич, депутат Київської міської ради, Олександр 
Ротов, Голова Ради директорів Конфедерації 
будівельників України.

А ще на учасників чекали яскраві спецефекти, 
нанотехнології, знайомство з ТОП-менеджерами 
вендорів провідних світових IT-компаній – 
виробниками програмних BIM-продуктів, відповіді 
на важливі питання! 

Цього року все підсумковий івент будівельної галузі 
- ЗІРКИ КОНФЕДЕРАЦІЇ пройшов у неочікуваному 
для всіх форматі ВІМ-party, відповідно до обраної 
стратегії розвитку КБУ на 2019 рік!

Прес-служба КБУ
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Свято, яке не знає кор-
донів ні в часі, ні в про-
сторі, ні у віці. Напевно, 
єдине свято в році, яке 
обіцяє диво!

ЗІРКИ КОНФЕДЕРАЦІЇ - СВЯТО, ЯКОМУ РАДІЮТЬ УСІ!
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Святий Миколай ніколи не забуває про Конфедерацію будівельників України і завжди приходить з 
привітаннями та подарунками. І цього року він також завітав на гостинну ВІМ-party.
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ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ КБУ: ЯКІ РЕФОРМИ 
ЧЕКАЮТЬ ГАЛУЗЬ У НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС

Розпочалось засідання з 
прийняття нових членів 
до КБУ. До Ради дирек-
торів ввійшли - 
ПП ВКФ «МІКРО-
МЕГАС», ПІІ «АМІК 
УКРАЇНА» та ТОВ 
«СТАНДАРТ- БУД», 
статус звичайних членів 
набула ТОВ «Будівельна 
та Торгівельна Ком-
панія «МІРА».

Голова Державної 
архітектурно-будівель-
ної інспекції України 
Олексій Кудрявцев 
розповів про впровад-
ження системи «Про-
зора ДАБІ» та жорстку 
санацію на місцях. 
«Якщо ви бачите пробле-
му – прошу, звертайтесь 
особисто до мене чи 
через представників КБУ. 
Якщо є повний пакет 
документів, а вам затри-
мують дозвільні проце-
дури – це недопустимо. 
Я хочу, щоб до кінця 
року процес був автома-
тизований», - наголосив 
Кудрявцев. Він розповів 
про зміни у керівництві 
ДАБІ у регіонах, які 
отримали масу критики 
у корупції від представ-
ників КБУ на минулих 
Радах директорів. Зокре-
ма, змінено керівників 
Одеської, Хмельницької, 
Миколаївської ДАБІ.

Щодо планів запуску 
електронного кабінету 
забудовника, то голова 
ДАБІ України розраховує 
на експертну допомогу 
КБУ. «Ми розраховуємо, 
що електронний кабінет

6 грудня відбулося 
засідання Ради дирек-
торів Конфедерації бу-
дівельників України, на 
якому були розглянуті 
стратегічні питання 
розвитку галузі.
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спростить ситуацію 
спілкування забудовника 
і чиновника. З іншого 
боку, нам дуже важли-
во, щоб КБУ десь після 
січневих свят дала свою 
оцінку цьому інструмен-
ту. Якщо КБУ нас підтри-
мує, цей механізм можна 
ввести і на законодав-
чому рівні», - сказав 
Кудрявцев.

З доповіддю про про-
блемні питання, що 
виникають при засто-
суванні Закону України 
«Про публічні закупівлі» 
при здійсненні тендер-
них закупівель будівель-
но-монтажних робіт 
в системі «Прозорро» 
перед присутніми висту-
пив Максим Нефьодов, 
перший заступник 
Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Украї-
ни. «Наразі ми у цілому 
завершили формування 
горизонтальної системи, 
звичайно у нас є те, що 
ми ще маємо зробити з 
подальшої гармонізації 
з європейським законо-
давством, але це від-
носно специфічні речі, 
які працюють на далеку 
перспективу. Головне ми 
зробили – з точки зору 
доступу до інформації, 

прозорості процедури, 
менеджменту. Наступ-
ний великий крок – 
вертикальний розвиток, 
перехід від кількості до 
якості. Тут ми маємо 
брати кожну ланку окре-
мо і намагатися виявити 
та вирішити проблеми», 
- підкреслив Нефьодов. 
Створення дієвої тендер-
ної системи для будівель-
них проектів він назвав 
«великим викликом» та 
закликав професійну 
громаду долучитись до її 
створення. «Ми чекаємо 
пропозицій від галузі: як 
по вимогам до виконав-
ців робіт, щоб це могли 
бути допущені компанії, 
що створені вчора, що 
не мають ані техніки, 
ані досвіду, ані людей. 
З іншого боку, щоб ці 
вимоги не були надмір-
ними, виписаними під 
конкретну компанію. На 
жаль, при будівництві 
доріг такі історії типові – 
у нас є області, де багато 
учасників, а є такі, де 
лише одна компанія, що 
має ту саму технологію, 
що прописана замов-
ником у тендері. Друге 
питання стосується 
самої тендерної докумен-
тації. Приклад: в одному 
з портів України, 

в Одесі рішення викла-
дали в вигляді відска-
нованих картинок за 
автокадівсьского проек-
ту, 150 скриншотів. Ми 
дуже хотіли запропону-
вати стандарт, що саме 
та в якому вигляді має 
замовник представити, 
щоб будівельні компанії 
могли прийняти участь, 
щоб ця інформація була 
повна, зручна та зро-
зуміла», - сказав Нефьо-
дов.

Вирішено створити 
робочу групу КБУ, яка 
проаналізує пропозиції 
членів Конфедерації 
щодо удосконалення 
механізму тендерів, осо-
бливо в частині критеріїв 
нецінового оцінювання. 
Консолідовані пропози-
ції КБУ будуть передані 
МЕРТ.

Про ситуацію на кредит- 
ному ринку в цілому та
іпотеку зокрема у 2018 
році розповів началь-
ник відділу нагляду за 
державними та системно 
важливими банками Де-
партаменту банківського 
нагляду НБУ Володимир 
Суханов. Голова Прав-
ління Глобус Банку Сер-
гій Мамедов підкреслив, 

що 1 гривня іпотечного 
кредитування стимулює 
розвиток держави на 11 
гривень, тож держава 
має стимулювати цей 
механізм. Письмо з про-
позиціями щодо змін, на 
які чекає ринок, передані 
до міністерств та НБУ.

Кроком до якісних змін у 
галузі має стати впро-
вадження на державному 
рівні ВІМ технологій. 
Про позитивний досвід 
Республіки Білорусь 
розповіла директор 
Департаменту з питань 
проектування об’єктів 
будівництва, технічного 
регулювання і науко-
во-технічного розвит-
ку Мінрегіону Ольга 
Рябова.

Питання кадрів – одне 
з нагальних. Детінізація 
ринку та підвищення 
оплати працівників – 
виклики, без вирішення 
яких неможливий якіс-
ний розвиток держа-
ви. На засіданні було 
підписано Меморандум 
між КБУ та Громадською 
радою при Державній 
службі України з питань 
праці.

Прес-служба КБУ



Г Р УД Е Н Ь  2 0 1 8 ,  № 2 3ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ КБУ

н о в и н и  г а л у з і

УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

6

РОЗУМНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ: CITY 
ONE DEVELOPMENT ТА УНІВЕРСИТЕТ БЕРКЛІ, США, 

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ПАРТНЕРСТВО

Метою зустрічі було 
обговорення актуальних 
глобальних 
урбаністичних трендів 
та партнерства компанії 
City One Development 
та університету Берклі 
у напрямку розвитку 
міського простору та 
застосування останніх 
дослідницьких розробок 
та енергоефективних 
рішень у девелоперських 
проектах в Україні.

Куратор СBE Девід Р. 
Лехрер та президент 
компанії City One 
Development Валерій Ко-
децький домовились про 
подальше партнерство 
та членство компанії 
Сity One Development в 
галузевому консорціумі 
СBE, учасниками якого є 
такі провідні компанії як 
Google Inc , Rehau, Syska 
Hennessy Group, 

Genetech, Southern 
California Edison, 
Taylor Engineering, 
EHDD Architecture, P2S 
Engineering та багато 
ін., бізнес яких безпосе-
редньо має відношення 
до галузі будівництва 
та девелопменту, або 
знаходиться в суміжних 
галузях: виробники об-
ладнання та матеріалів, 
архітектори, інженери, 
генеральні підрядники, 
власники та менедже-
ри будівель, фінансові, 
ІТ компанії, державні 
установи та комунальні 
підприємства.

City One Development 
стала першою девело-
перською компанією 
з України, яка стане 
учасником консорціуму 
СBE Berkeley й матиме 
можливість долучатись 
до унікального

світового досвіду та 
досліджень, які здійсню-
ються на базі новітніх 
розробок у сфері енерго-
ефективних та «розум-
них» рішень для галузі 
будівництва, з тим, щоб 
використовувати реко-
мендації безпосередньо у 
своїх проектах.

На запрошення CBE 
Berkley, компанія City 
One Development в квітні 
2019 року візьме участь 
у щорічній конференції 
компаній-учасниць кон-
сорціуму CBE та висту-
пить з презентацією 
стратегії розвитку «роз-
умних міст» та проектів, 
які мають потужний 
інвестиційний потенціал 
й вже зараз є ціллю для 
міжнародної інвестицій-
ної спільноти.

Прес-служба КБУ

Коли Київ чи Львів 
складуть конкуренцію 
Сінгапуру та Лондону 
у рейтингах розумних 
міст світу? Поки це зву-
чить фантастично, але 
у вітчизняних девело-
перів є амбіції виправи-
ти ситуацію, системно 
змінивши відношення 
до містобудування та 
розвитку галузі.

28 листопада 2018 року 
в університеті Берклі, 
Каліфорнія, США, від-
булась робоча зустріч 
команди української 
компанії, члена Ради ди-
ректорів Конфедерації 
будівельників України 
City One Development на 
чолі з президентом ком-
панії Валерієм Кодець-
ким, з представниками 
Центру Будівництва 
міського простору 
університету Берк-
лі (Сenter for the Built 
Environment University of 
California, Berkeley, далі 
СBE).
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ДЕРЖБЮДЖЕТ-2019
•   2,1 млрд грн субвенції на формування інфраструк-
тури об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Вони 
спрямовуватимуться на реалізацію важливих проек-
тів для жителів громад, зокрема, оновлення шкіл та 
дитячих садків, закупівлю спецтехніки та шкільних 
автобусів, облаштування освітлення, капремонт 
вулиць та доріг комунальної власності та інше.

•   1 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на ре-
алізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров’я у сільській місцевості. Розпоряд-
ником цих коштів є Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України.

•   закладено 7,67 млрд грн Державного фонду 
регіонального розвитку (ДФРР), розпорядником 
коштів яких є Мінрегіон. Вони спрямовуватимуться 
на реалізацію важливих проектів на місцях, зокре-
ма, будівництво та реконструкцію шкіл, дитсадків, 
лікарень, спортивних та інших інфраструктурних 
об’єктів.

•   субвенція на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах – 14,7 млрд грн, що складає 35% Державного 
дорожнього фонду (2018 р. – 11,5 млрд грн);

•   субвенція на соціально-економічний розвиток 
окремих територій – 4,8 млрд грн (2018 р. – 5 млрд 
грн).

Прес-служба КБУ

УВАГА! 
ЗМІНА ПРАВИЛ ВИЗНАЧЕННЯ 
ВАРТОСТІ ЗА ПРИЄДНАННЯ 

ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

Зазначені постанови 
офіційно опубліковані в 
газеті «Урядовий кур’єр» 
29.12.2018 року №246 та 
набирають чинності з 
22 січня 2019 року.

Фіксовані ставки за-
проваджені для всіх без 
виключення операторів 
систем розподілу.

Детальніше на офіційно-
му веб-сайті Національ-
ної комісії, що здійснює 
регулювання у сферах 
енергетики та комуналь-
них послуг за посилан-
ням:

http://www.nerc.gov.
ua/?id=37718

http://www.nerc.gov.
ua/?id=37719

Прес-служба КБУ

28 грудня 2018 року, 
НКРЕКП затвердило 
фіксовані ставки плати 
за стандартне та 
нестандартне приєд-
нання до електромереж 
(потужність та лінійну 
складову).

28 грудня 2018 року, 
НКРЕКП постановами 
№ 2068 «Про за-
твердження ставок спла-
ти за стандартне приєд-
нання на 2019 рік» та № 
2069 «Про затвердження 
ставок плати за нестан-
дартне приєднання 
потужності та ставок 
плати за лінійну частину 
приєднання на 2019 рік» 
затвердило фіксовані 
ставки плати за стан-
дартне та нестандартне 
приєднання доелектро-
мереж (потужність та 
лінійну складову).

ЗАТВЕРДЖЕНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПЛАТИ ЗА 
ПРИЄДНАННЯ ДО СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ТА РОЗПОДІЛУ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

(порядку) формування плати за приєднання до си-
стеми передачі та системи розподілу:

https://bit.ly/2AGBtJk

Прес-служба КБУ

НКРЕКП затвердила методику (порядок) форму-
вання плати за приєднання до системи передачі та 
системи розподілу електричної енергії.

Презентація основних положень нової Методики
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Зведення доступного 
житла має ініціювати 
держава.

В Україні гострою є 
проблема забезпечення 
житлом населення та, 
зокрема, учасників АТО. 
Так, у квартирній черзі 
за програмою доступно-
го житла стоїть понад 
600 тисяч громадян, 
не враховуючи 1,5 млн 
переселенців.

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ДОСТУПНОСТІ 
ЖИТЛА

Українці залишаються 
без помешкання через 
відсутність комплексно-
го підходу у держбудів-
ництві, розпорошеність 
обов’язків між не 
профільними відомства-
ми та не раціональне 
використання держко-
штів, говорить Перший 
віце-президент Конфе-
дерації будівельників 
України Ігор Лисов.

Для того, щоб зрушити із 
мертвої точки проблему 
забезпечення громадян 
квартирами, потрібно 
вдосконалити законо-
давчу базу для більшого 
соціального захисту лю-
дей, які самі не можуть 
придбати житло. Так, 
потрібно звертатись до 
практики європейських 
країн.

Поняття доступного 
помешкання, на думку 
Ігоря Лисова, у держпро-
грамах варто розділити-
на два види: квартири, 

які можна недорого 
орендувати, та безпосе-
редньо апартаменти, які 
люди купують. Перший 
варіант підійде для тих, 
хто подорожує у зв’язку 
із специфікою робо-
ти. У цьому випадку 
держоргани повинні 
розробити програми 
довгострокової окуп-
ності житла. До того ж, 
будівництвом квартир 
для оренди можуть зай-
нятись підрядники, які 
працюватимуть у рамках 
державно-приватного 
партнерства.

При цьому, вирішення 
питання доступного 
житла має ініціюва-
ти держава. Першим 
кроком має стати  від-
новлення провідної ролі 
держави як надійного 
забудовника житла за 
доступною ціною. Це 
повинно дозволити 
забезпечити житлом 
соціально незахищених 
громадян.

«Основним результатом 
нової житлової політики 
мають стати якісні зміни 
в питанні доступності 
житла, в результаті якого 
свої житлові умови змо-
жуть покращити не тіль-
ки ті 5-10% громадян, 
доходи яких дозволяють 
сьогодні купувати житло 
на поточному рівні цін, 
а до 40% населення краї-
ни», - говорить Лисов.

Таким чином, на думку 
Першого віце-прези-
дента Конфедерації 
будівельників, вирішаль-
ним фактором у сек-
торі доступного житла 
для українців служить 
будівництво бюджетних 
квартир для оренди та 
набуття у власність у 
рамках державно-при-
ватного партнерства. 
Гнучка політика і ро-
звиток сфери дозволить 
не лише забезпечити 
громадян житлом, але й 
значно сприятиме еко-
номічному зростанню. 

https://tsn.ua
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ЯК ПОДОЛАТИ 
КОРУПЦІЮ В ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИНАХ

Представники Конфедерації будівельників України 
взяли участь у круглому столі «Формування та от-
римання земельної ділянки при новому будівництві: 
проблеми і шляхи вирішення».

На круглому столі було презентовано системне до-
слідження ринку формування та отримання земель-
ної ділянки при новому будівництві, яке підготували 
експерти BRDO.

У дискусії навколо болючих проблем ринку землі 
прийняли участь начальник Головного управління 
Держгеокадастру у Києві Емілія Яроцька, Голова 
правління ГО “Центр геопросторових даних Украї-
ни” Андрій Тарнопольський, Директор департаменту 
земельних ресурсів КМДА Петро Оленич, юридич-
ний радник Міжнародної організації з розвитку 
права (IDLO) Євген Бердніков, Директор ТОВ «Ін-
гер-Град» Ігор Райков, керуючий партнер ЮФ Totum 
Богдан Яськів та ін.

За підсумками круглого столу для зменшення коруп-
ційних проявів у сфері земельних відносин експер-
тами були запропоновані наступні кроки: зменшити 
кількість інструментів регулювання з 21 до 14; мак-
симально трансформувати процедури в електронні 
сервіси; скоротити строк оформлення земельних 
ділянок під забудову до 4-х місяців.

«Ми підтримуємо спрощення системи оформлення 
земельної ділянки, вважаємо необхідним наповнен-
ня Держгеокадастру. Крім того, слід звернути увагу 
на те, щоб між державними реєстрами, які викори-
стовуються в процесі оформлення земельної
ділянки, відбувався належний обмін інформацією. 
Це призведе до економії часу», – підкреслила пред-
ставник КБУ Тетяна Філатова.

Пропонуємо членам КБУ надати свої пропозиції 
щодо шляхів зменшення корупційних проявів у 
сфері земельних відносин.

Прес-служба КБУ

ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
ЩОДО ІНІЦІАТИВИ ДАБІ З ЗАПУСКУ 
ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ 
ЗАБУДОВНИКА

На першому засіданні учасники дійшли згоди, що 
процес оформлення забудовником заявок та отри-
мання дозвільних документів має бути максимально 
автоматизовано. Одночасно має вестись історія всіх 
юридичних та фізичних осіб, що стали суб’єктами 
ринку (реалізовані проекти та ті, що реалізуються 
з повним пакетом документів, відмови з аргумента-
цією, зміна генпідрядника проекту тощо).  
«ДАБІ повинен сформулювати ТЗ ідеального кабі-
нету забудовника, як він його бачить. Обговорити 
та затвердити концепцію з професійним середови-
щем. Потім прописати дорожню карту та поступово 
втілювати цей інструмент», - зазначив виконавчий 
директор КБУ Віталій Грусевич.

Прес-служба КБУ

За результатами засідання Ради директорів КБУ 
від шостого грудня створена Робоча група, яка 
покликана сформулювати вимоги ринку щодо си-
стеми, наповнення та функціоналу електронного 
кабінету забудовника.

НОВИЙ МІСТОБУДІВНИЙ ДБН 
ПРОДОВЖУЄ ДІЯТИ І Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ 

Нові державні будівельні норми «Планування та 
забудова територій» вступили в силу з 1 верес-
ня 2018 року, вони продовжують діяти і є обов’язко-
вими до виконання незалежно від тривання судового 
процесу.

Позови стосовно вступу в дію нового ДБН, є не що 
іншим, як спланованою антикампанією проти впро-
вадження надважливих реформ у будівельній галузі 
і які пов’язані з формуванням якісної містобудівної 
політики в країні і, у першу чергу, направлені на те, 
щоб змінити життя українців на краще.

 Прес-служба КБУ
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РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРІВ ПО 
ЗАКУПІВЛІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

В медіа-залі Конфе-
дерації будівельників 
України відбулася 
робоча зустріч щодо 
розгляду проблемних 
питань, які виникають 
при проведенні тендерів 
на закупівлю будівель-
но-монтажних робіт. 

Нагадаємо, що 06 
грудня на засіданні 
Ради директорів КБУ 
було обговорено нагаль-
ність удосконалення 
механізму тендерів, 
необхідності визначен-
ня нецінових критеріїв 
та інші питання, що 
виникають при засто-
суванні Закону України 
«Про публічні закупівлі» 
при здійсненні тендер-
них закупівель будівель-
но-монтажних робіт в 
системі «Прозорро». 

Було проголосовано та 
прийнято рішення ство-
рити Робочу групу, яку 
очолив віце-президент 
КБУ Анатолій Беркута.

Відкриваючи зустріч, 
Анатолій Беркута звер-
нув увагу на те, що якісні 
показники відійшли на 
другий план, що не від-
повідає 24 директиві ЕС. 
Визначення переможця 
торгів лише за ціновим 
критерієм не забезпечує 
в повному обсязі якісне 
та своєчасне виконання 
робіт.

Виконавчий директор 
КБУ Віталій Грусевич 
повідомив, що нещодав-
но була презентована 
нова редакція закону
про публічні закупівлі. 
«У цій редакції є згад-
ка про життєвий цикл 
об’єкту. Є дуже цінна 
стаття про закупівлю 
за кошти міжнародних 
фондів, за якою порядок 
таких тендерів фор-
мується правилами 

самих фондів», - 
розповів Грусевич. Проте 
нова редакція закону 
не вирішує головного 
завдання, а саме забез-
печення високої якості 
робіт за витрачені ко-
шти. Даним законопро-
ектом врегульовуються 
питання щодо процедур 
проведення закупівель. 
Віталій Грусевич під-
креслив необхідність 
врахування специфіки 
здійснення закупівлі 
будівельно-монтажних 
робіт в рамках діючого 
законодавства та роз-
робки Класифікатора.
На переконання за-
ступника директора з 
розвитку та інновацій 
Науково-виробничого 
об’єднання «Трансін-
жиніринг» Валерія 
Груші, необхідно вив-
чити та запровадити 
застосування в Україні 
стандарту ЄС ISO 10845-
1:2010, який висвітлює 
процеси, методи та 
процедури створення та 
організації системи

 закупівель у будівни-
цтві.

Представник ДП НДІБК 
Наталія Івлєва доповіла 
про досвід застосування 
нецінових критеріїв в 
частині введення оціню-
вання ділової репутації 
виконавців робіт, про 
необхідність запровад-
ження відповідальності 
тендерного комітету, 
підняла проблематику 
забезпечення безперерв-
ної роботи електронного 
майданчику та поділи-
лась практичним досві-
дом участі в тендерах 
на закупівлю будівель-
но-монтажних робіт.

За результатами зустрічі 
було вирішено надати 
пропозиції щодо кан-
дидатур членів Робочої 
групи, склад якої буде 
проголосований на най-
ближчому засіданні Ради 
директорів. 

Прес-служба КБУ
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УРЯД УХВАЛИВ ПОСТАНОВУ ЩОДО 
СПРОЩЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Відтепер нове будівництво, реконструкція, реставра-
ція і капітальний ремонт гуртожитків (СС1, СС2) у 
військових містечках ЗСУ і введення їх в експлуата-
цію відбуватиметься за спрощеною процедурою. Таке 
нововведення містить схвалена на засіданні Уряду 
постанова щодо спрощення дозвільних процедур для 
будівництва і подальшого введення його в експлуа-
тацію.

Також, згідно цієї постанови, будівельні роботи з уте-
плення введених в експлуатацію житлових будинків 
(СС1, СС2) відтепер не потребуватимуть отримання 
дозвільних документів.

Прес-служба КБУ

ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ 
У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ СПРОСТЯТЬ

В разі ухвалення змін до Закону України «Про пере-
дачу об’єктів права державної та комунальної влас-
ності», передача деякого майна у комунальну влас-
ність відбуватиметься за рішенням уповноваженого 
органу управління майном (без рішення Кабінету 
Міністрів).

Також, Мінекономрозвитку пропонує доповнити пе-
релік об’єктів, що можуть безоплатно передаватись з 
державної в комунальну власність об’єктами інже-
нерної інфраструктури електроенергетики (зокрема, 
трансформаторні підстанції та електричні мережі). 

Прес-служба КБУ

БУДІВЕЛЬНИКИ 
ВИМАГАЮТЬ ПРИПИНИТИ 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 
ПРАВООХОРОННИМИ 
ОРГАНАМИ ВІТЧИЗНЯНОГО 
БІЗНЕСУ

Член Ради директорів КБУ, засновник Taryan Group 
Артур Мхітарян звернувся до Президента Украї-
ни з вимогою зупинити свавілля та корупційні 
схеми з боку державних установ. «Це більше ніж 
корупція, це шантаж. За минулих два роки були 
штучно створені бар’єри для отримання узгоджень 
з Міністерства культури та створена корупційна 
кормушка. Мінкульт саботує видачу узгоджень 
кільком десяткам девелоперських та будівельних 
компаній. 

При цьому якщо проаналізувати видані папери, то 
такі обмеження стосуються не всіх, їх отримують 
компанії, пов’язані з минулими та діючими службов-
цями», - підкреслив Мхітарян.

Поділяє глибоку стурбованість ситуацією у бу-
дівельній галузі, висловлену в зверненні вітчизняних 
підприємців (TARYAN GROUP, GEOS та ін.) до Пре-
зидента України, і член Ради директорів КБУ, група 
компаній «Нерухомість Столиці». На жаль,
НЕСТ теж зіткнулась з ганебним ставленням до 
чесних платників податків. Так, співробітників неод-
норазово викликали на допити до Генпрокуратури 
та інших правоохоронних органів щодо неіснуючих 
порушень, які нібито відбуваються на вже зданих в 
експлуатацію об’єктах нерухомості. Викликає обу-
рення й те, що під час допитів було здійснено тиск на 
співробітників щодо передачі об’єктів компанії (ле-
гально придбаного за $30 млн) в управління іншому 
бізнесменові. 

Будівельні компанії в ім’я законності, справедли-
вості та честі держави, що так тяжко виборює право 
бути частиною європейської моралі та способу жит-
тя, вимагають від Президента Порошенко виконати 
святу функцію Гаранта Конституції та відновити 
законність, зокрема, в частині негайного припи-
нення переслідування правоохоронними органами 
вітчизняного бізнесу.

Прес-служба КБУ

ДЛЯ ПРИРОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ 
ПРИМІЩЕНЬ ДОЗВОЛЕНО 
ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОВОДІВ

Новий ДБН В.2.5-28:2018 «Природне 
і штучне освітлення», вступить в дію з 28 лютого 
2019 року. Згідно з ним, для освітлення природним 
світлом приміщень, що не мають зовнішніх огород-
жень, а також зон приміщень, віддалених від світло-
прорізів, рекомендується застосовувати світловоди.

Також ним, введено норму використання світловодів 
у якості природного освітлення при енергозбері-
гаючому будівництві та в приміщеннях, де немає 
вікон, денного освітлення або можливості проводити 
електрику.

Прес-служба КБУ
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AUTODESK ПОГЛИНАЄ PLANGRID: ЯКІ 
ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ BIM-ДОДАТКИ

Американський роз-
робник BIM-додатків 
(Building Information 
Modeling, інформаційне 
моделювання будівель) 
Autodesk планує закри-
ти угоду з PlanGrid в 
кінці 2019 року. PlanGrid 
дозволить Autodesk 
розширити і поліпшити 
свій пакет хмарних по-
слуг для будівельників, 
заявили в компанії.

ПО PlanGrid забезпе-
чує злагоджену роботу 
генеральних підряд-
ників, субпідрядників 
та власників в комер-
ційних, важких, цивіль-
них та інших галузях 
промисловості протягом 
усього життєвого циклу 
будівельного проекту. 
Будівельні екосисте-
ми Autodesk і PlanGrid 
взаємно доповнюють 
один одного і допуска-
ють підключення інших

програмних додатків 
клієнтів.

«Існує величезна мож-
ливість оптимізувати 
всі аспекти будівництва 
шляхом оцифровки і 
автоматизації. Придбан-
ня PlanGrid прискорить 
наші зусилля щодо вдо-
сконалення будівельних 
робочих процесів для 
кожного причетного 
до будівництва», – ска-
зав Ендрю Анагност 
(Andrew Anagnost), 
генеральний директор 
Autodesk.

Фіналізація угоди 
очікується до кінця 
фіскального 2019 року. 
Внесок її в регулярний 
річний дохід Autodesk 
для наступного року, за 
прогнозами компанії, 
складе біля 100 млн 
доларів.

Прес-служба КБУ

Розробник BIM-додат-
ків анонсував покупку 
сервісу для спільної 
роботи будівельників і 
архітекторів.


