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н о в и н и  г а л у з і

Ж У Р Н А Л

Нехай 2018-ий буде щедрим на цікаві плани та проекти, 
грандіозні ідеї та перемоги.  Подарує реальні здобутки, 
котрі стануть запорукою процвітання будівельної галузі 
України! Бажаємо міцного здоров'я, професійних успіхів, 
натхнення! Миру, затишку, достатку і благополуччя у 
Вашій оселі!

Конфедерація будівельників України дякує усім, хто 
був разом з нами. Тільки об’єднуючи славні традиції 
будівельної галузі із сучасними амбітними поривами, ми 
можемо бути успішними! Тому – разом у Новий, 2018-й! 
Тільки разом ми будемо сильними!

Щиро вітаємо Вас з Новим 
роком та Різдвом Христовим!

6 ГОЛОВНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
КОНФЕДЕРАЦІЇ У 2017 РОЦІ

ЗІРКИ КОНФЕДЕРАЦІЇ
У неповторний святковий вечір, напередодні Різдва, 
Конфедерація будівельників України відзначила кращих 
будівничих країни золотою ексклюзивною відзнакою - 
ЗІРКОЮ КОНФЕДЕРАЦІЇ!

Подія заклала початок прекрасної традиції вручення 
відзнак у новому форматі та підбиття головних підсумків 
будівельної галузі країни наприкінці року! 

Хто отримав золоту Зірку Конфедерації, читайте на стор. 3.
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НОВІ УЧАСНИКИ ПРОВІДНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ!

Шостого грудня в 
Мінрегіоні відбулось 
засідання Ради директорів 
Конфедерації будівельників 
України.
Традиційно на порядку 
денному стало прийняття 
нових членів КБУ. Відтак 
до нашої будівельної 
спільноти долучились 13 
надійних партнерів. Серед 
них до Ради директорів 
КБУ увійшли: ТОВ «ФАБЕР 
ІНТЕРНЕШЕНЕЛ», 
ТОВ «МОНОЛІТ-РРА», 
ТОВ «ВК ВІНКОР», 
ТОВ  «КОНЦЕПТ 
ГРУПП», Компанія 
ВЕНТС, АСОЦІАЦІЯ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ 
ЗАБУДОВНИКІВ, ТОВ

«БЕЛБУДМАТЕРІАЛИ-
УКРАЇНА».
Також учасниками КБУ 
стали: ТОВ «ТАУРІС», АО 
«ТОТУМ», ТОВ «АКУСТІК 
ГРУП», ТОВ «УКРАЇНСЬКІ 
АРХІТЕКТУРНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ 
«РОМСТАЛ УКРАЇНА», 
ТОВ «СТАЛЕКС ПРОФІ».
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Нинішні професіонали 
галузі це поважні, 
досвідчені представники, 
які реагують на виклики 
часу і впроваджують нові 
стандарти, нові технології 
та матеріали. Всі вони – 
успішні, перспективні та 
мають високий потенціал 
для подальшого розвитку! 
Серед достойних почесну 
відзнаку – ЗІРКУ 
КОНФЕДЕРАЦІЇ отримали: 
- Беркута Анатолій 
Всеволодович, Віце-
Президент Конфедерації 
будівельників України; 

ЗІРКИ КОНФЕДЕРАЦІЇ

- регіональні представники 
КБУ: «ЖИТЛОБУД-1» 
(Харківська обл.), 
«Полтавтрансбуд» 
(Полтавська обл.), 
«РОС» (Житомирська 
обл.), «ВІВАТ ІНВЕСТ» 
(Запорізька обл.); 
- члени Ради директорів 
Конфедерації: 
«ПЕРФЕКТ ГРУП», 
«Інтергал-Буд», 
«NOVBUD», «КВІН СВІГ» 
та член Конфедерації 
компанія «АРТВИЛЬ».

Сьогодні ми є свідками важливого етапу спільних 
звершень різних поколінь представників 
будівельної галузі: коли найдостойніші 
доповнюються рівними собі. Нова будівельна 
еліта разом з метрами будівництва змінює 
обличчя столиці, змінює вигляд регіонів. І їх не 
лякає обсяг робіт та амбітність викликів! 
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ПРИЄМНІ СПОГАДИ ПРЕКРАСНОГО ВЕЧОРА У КОЛІ ДРУЗІВ ТА ПАРТНЕРІВ!
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ПРИЄМНІ СПОГАДИ ПРЕКРАСНОГО ВЕЧОРА У КОЛІ ДРУЗІВ ТА ПАРТНЕРІВ!
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З а к о н о д а в с т в о

На сьогодні кількість 
іноземних компаній, 
які почали працювати в 
Україні зросла. При цьому 
заходять на український 
ринок потужні будівельні 
компанії. Очікувано, що в 
2018 році з'явиться багато 
нових брендів, які зможуть 
не лише витримати 
конкуренцію, а й зададуть 
значної динаміки на ринку.

Як для національного 
підприємства, так і для 
зарубіжного інвестора 
умови ведення діяльності 
однакові. В Україні 
проектувати можна 
або за єврокодами, 
або за національними 
нормативами та 
стандартами.  Проте, в 
зв'язку з тим, що Україна 
на сьогоднішній день 
не прийняла для себе 
процедуру проходження 
експертизи проектів, 

ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ ЗАЦІКАВЛЕНІ В 
БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТАХ В УКРАЇНІ

виконаних за єврокодами, 
і ми не маємо суб'єктів, які 
провадять таку експертизу, 
відповідно усі компанії 
проходять стандартну 
процедуру експертизи, 
отримання дозволу на 
будівництво.

Загалом іноземні будівельні 
компанії зацікавлені у 
будівництві промислових, 
інфраструктурних та 
об'єктів громадського 
призначення. Ринок 
житлової нерухомості вони 
ще аналізують.

Прес-служба КБУ

ТЕНДЕНЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ 

ОСКАРЖЕННЯ БЛОКУВАННЯ 
РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ!

У 2017 році на фінансовому 
ринку спостерігалося 
пожвавлення 
кредитування. Суттєво 
збільшилася видача 
кредитів як фізичним, так 
і юридичним особам. У 
корпоративному сегменті 
найвищу активність 
виявили держбанки, 
що видавали кредити 
здебільшого стратегічним 
підприємствам, та 
іноземні фінустанови, які 
кредитували компанії з 
іноземними інвестиціями.

Також іноземним 
інвесторам дозволено 
здійснювати інвестиції 
на банківські рахунки 
забудовників для купівлі 
нерухомого майна без 
обов’язкового відкриття 
інвестиційних рахунків 
в уповноважених банках. 
Про це розповіла на 
засіданні Ради директорів 
КБУ 6 грудня 2017 року 
Олена Дмітрієва, член Ради 
директорів компанія ПАТ 
«КБ «Глобус».

За даними опитування НБУ 
про умови кредитування, 
62% банків очікують 
на зростання видачі 
споживчих кредитів, 20% 
- збільшили схвалення 
кредитів малому та 
середньому бізнесу.

Експерти прогнозують, 
що курс на кінець 2017 
року буде коливатися 
на рівні 27-29 грн/долар 
США. Також пані Олена 
повідомила, що банкірами 
висловлено прогнози щодо 
змін ключових показників 
протягом наступних 12 
місяців. Зокрема на кінець 
2018 року: МВФ – 27,4 грн/
долар США; Міністерство 
фінансів – 29,3 грн/долар 
США.

Щодо останніх цікавих 
тенденцій, то у банківській 
системі спостерігається 
активне впровадження 
технологічних новинок, 
серед яких популярності 
набуває блокчейн. 

"У вересні 2017 року 
Система електронних 
торгів арештованим 
майном (СЕТАМ) першою 
в світі перевела свою базу 
на блокчейн. І однією з 
перших в світі в жовтні 
поточного року почала 
переводити на блокчейн 
Державний земельний 
кадастр. До кінця року на 
блокчейн будуть переведені 
аукціони з продажу землі. 
Є проекти з впровадження 
блокчейна Міністерством 
юстиції", - зазначила Олена 
Дмітрієва.

Прес-служба КБУ

За результатом проведення 
податкового сніданку, що 
відбувся 29 листопада 2017 
року,

Шаблони надаються 
безкоштовно дійсним 
членам КБУ згідно їх 
запитів, направлених на 
одну з електронних адрес: 
frontoffice.kbu@gmail.com, 
office@kbu.org.ua.

При поданні запиту 
просимо вказати назву 
компанії, свої контактні 
дані та надати короткий 
опис проблеми, що 
виникла.

Прес-служба КБУ

експертами Фронт-
офісу КБУ підготовлено 

шаблони скарг на 
рішення комісії ДФС 
України з окремих 
випадків відмов у 

реєстрації податкової 
накладної, а також 

шаблони пояснень з 
відповідних питань.
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ЧИ ЗРОСТУТЬ ЦІНИ НА НЕРУХОМІСТЬ 
У НАСТУПНОМУ РОЦІ?

У 2018 році очікується 
здорожчання собівартості 
будівництва на 20-25%. 

Відповідно, можуть зрости 
ціни на нерухомість.

З одного боку ринкову 
ціну диктує купівельна 
спроможність населення, 
з іншого - вартість 
трудових ресурсів та 
будівельних матеріалів. Ці 
два показники формують 
баланс між попитом і 
пропозицією, що в свою 
чергу визначає обсяги 
будівництва.

Щоб зберегти темпи 
будівництва, українським 
національним 
підприємствам доведеться 
з нового року платити 
зарплату таку ж саму, 
яку людина отримує, 
наприклад, в Польщі. 
Інакше знайти на сьогодні 
професійного монолитчика 
чи каменяра досить 
проблематично, - більшість 
працює за кордоном.

Щороку Україна потребує в 
середньому близько 30

мільйонів кв. м житла за 
цінами, які відповідали б 
рівням доходу громадян 
України. Проте, за таку 
низьку купівельну 
спроможність населення 
будувати неможливо. 
Тому вже декілька років 
забудовники намагаються 
пристосуватися до вимог 
часу та пропонують 
покупцям юніти. Це 
об'єкти, що відповідають 
потребам і можливостям 
населення. Якщо людина 
має можливість купити 
однокімнатну квартиру, 
то їй пропонується юніт 
на ту суму грошей, яку 
вона готова витратити. В 
ціні юніту враховується 
площа квартири, 
місцезнаходження, 
інфраструктура, 
естетичний вигляд фасаду 
та місць загального 
користування тощо. Також 
юніт може містити саму 
квартиру, кладову і навіть 
паркомісце, в залежності 
від маркетингової політики 
забудовника.

Прес-служба КБУ

ФОРМУВАННЯ НОВОГО РИНКУ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Останній  5 o'clock у 2017 
році був присвячений 
попередньому розгляду 
проектів підзаконних 
нормативно-правових 
актів, розроблюваних 
на виконання Закону 
України «Про ринок 
електричної енергії», що 
з березня наступного 
року регулюватимуть 
питання приєднання 
об’єктів будівництва до 
електричних мереж.

За результатом 
опрацювання матеріалу, 
членами робочої 
групи КБУ у розділі 4 
«Правила приєднання 
до системи розподілу» 
проекту Кодексу систем 
розподілу винайдено ряд 
недосконалостей, які були 
обговорені на засіданні 
робочої групи 28 грудня 
2017 року.

Детальний аналіз 
відповідної проблематики 
із напрацюваннями щодо 
їх виправлення незабаром 
буде розіслано всім членам

робочої групи для 
узгодження спільної 
позиції КБУ. Пропозиції 
приймаються до 10 січня 
2018 року.

Позицію КБУ на засіданнях 
постійно діючої робочої 
групи Координаційного 
центру із забезпечення 
запровадження нового 
ринку (Проектний 
офіс) представить 
фахівець в питаннях 
електроенергетики та 
відповідного напрямку 
юриспруденції - експерт 
Фронт-офісу Олег 
Костюченко. Це засідання 
відбудеться 11 січня 2018 
року.

Наступного разу робоча 
група КБУ планує зібратися 
25 січня 2018 року.

Окремим питанням нової 
моделі підключення, що 
пропонується до розгляду, 
буде також присвячено ряд 
наступних публікацій.

Прес-служба КБУ
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НАКАЗ МІНРЕГІОНУ № 109 НЕЗАБАРОМ ВТРАТИТЬ ЧИННІСТЬ
Із введенням в дію 
наказу Мінрегіону від 
06.11.2017 № 289 «Про 
затвердження Переліку 
об’єктів будівництва, 
для проектування яких 
містобудівні умови та 
обмеження не надаються» 
втратить чинність Порядок 
надання містобудівних 
умов та обмежень забудови 
земельної ділянки, їх склад 
та зміст, затверджений 
наказом Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України від 07.07.2011 № 
109.

Заміна відповідного 
відомчого нормативно-
правового акта обумовлена 
Законом України від 
17.01.2017 № 1817-VIII «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо удосконалення 
містобудівної діяльності».
Після набрання чинності 
наказом Мінрегіону № 289 
(відбудеться з дня його 
офіційного опублікування) 
містобудівні умови та 
обмеження не потрібно 
буде отримувати у 
28 випадках. При 
цьому, перелік об’єктів 
будівництва, для 

проектування яких 
містобудівні умови та 
обмеження не надаються, 
так само як і чинний, буде 
виключним.
За своїм змістом новий та 
старий переліки суттєво не 
відрізняються. 
Водночас, Перелік 
об’єктів будівництва, 
для проектування яких 
містобудівні умови та 
обмеження не надаються, 
затверджений наказом 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства № 289, оперує 
актуальною термінологією.

Також слід відмітити, що 
до оновленого переліку 
включено дахові сонячні 
електростанції.
Що ж стосується порядку 
надання містобудівних 
умов та обмежень забудови 
земельної ділянки, то 
порядок їх отримання, а 
також зміст регулюються 
безпосередньо Законом 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 
(стаття 29). 

http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/z1437-17
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ПЛАН ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО 
КОНТРОЛЮ НА 2018 РІК
Державна регуляторна 
служба України своїм 
наказом від 16 листопада 
2017 року № 139 затвердила 
План комплексних заходів 
державного нагляду 
(контролю) на 2018 рік.

План на офіційному 
веб-сайті Державної 
регуляторної служби 
України (drs.gov.ua). 
Суб’єкти господарювання 
можуть перевірити 
наявність запланованих 
стосовно себе заходів зі 
здійснення державного 
нагляду (контролю) як за 
найменуванням, так і за 
ідентифікаційним кодом 
юридичної особи або 
реєстраційним номером 
облікової картки платника 
податків фізичної особи – 
підприємця.

Звертаємо також увагу на 
те, що органи державного 
нагляду (контролю) 
здійснюють планові заходи 
з державного нагляду 
(контролю) за умови 
письмового повідомлення 
суб'єкта господарювання 
про проведення 
планового заходу не 
пізніш як за десять 
днів до дня здійснення 
цього заходу. Вимоги 
до такого письмового 
повідомлення наведені у 
частині четвертій статті 
5 Закону України «Про 
основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності».

Прес-служба КБУ
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НОВИЙ ПІШОХІДНИЙ МІСТ У КИЄВІ
Для киян та гостей столиці 
побудують пішохідний 
міст від Володимирської 
гірки до парку «Хрещатий» 
з оглядовим майданчиком 
біля арки Дружби Народів.

Зараз проектуванням 
нового мосту займаються 
архітектори з компанії 
«Проектні системи 
ЛТД», яка є членом Ради 
директорів Конфедерації 
будівельників України.

Попри складне 
розташування схилів 
київських гір, міст 
являтиме повноцінну 
транспортну споруду не 
тільки для пішоходів, а й 
для велосипедистів. А в разі 
потреби ним зможе їздити 
навіть снігоприбиральна 
техніка.
На думку архітекторів, 
традиційний міст з арками 
і вантами тут недоречний 
- він змінив би існуючий 
силует київських схилів. 
Тому пропонують зробити 
простий балковий міст на 

легких опорах. Щоб 
пішоходам на мосту 
з висотою до 36 м. та 
довжиною 222 м. не було
дискомфортно, вирішили 
розділити його на три 
секції під кутом одна 
до одної. Крім цього, на 
кожному з таких поворотів 
будуть розміщені оглядові 
майданчики з лавочками, де 
пішоходи матимуть змогу 
милуватися різноманіттям 
панорам: пам'ятником 
князю Володимиру, 
Європейською площею, 
Києво-Печерською лаврою, 
Подолом, Дніпром та видом 
інших районів столиці. 

Особливістю мосту стануть 
скляні вставки в підлозі 
моста, через які можна 
дивитися вниз, та огорожі з 
підсвіткою.

Прес-служба КБУ

ПОЧЕСНУ ВІДЗНАКУ ВРУЧЕНО РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВНИКУ КБУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ!
За вагомий внесок у 
розвиток будівельної 
галузі, активну громадську 
діяльність, багаторічну 
сумлінну працю Леонід 
Крючков, директор 
найпотужнішої будівельної 
компанії Одещини - 

Яковлевича спільними
зусиллями прагне
постійно покращувати 
якість своєї роботи, 
успішно розвивається, 
підтверджуючи право 
займати лідируючу позицію 
на будівельному ринку.

ЯКУ ОКРУЖНУ ДОРОГУ 
БУДУВАТИМЕ КИЇВСЬКА МДА?
Нині у Мережі активно 
обговорюють будівництво 
двох доріг в об'їзд столиці 
– це київська Окружна 
(Кільцева) дорога і Велика 
Окружна дорога. У деяких 
матеріалах з'явилися 
неточності. Одні говорять, 
що нібито КМДА планує 
будувати Велику окружну 
дорогу, яка пройде далеко 
від меж міста, інші 
взагалі об’єднали два 
абсолютно різні проекти. 
Тож яку окружну дорогу 
побудують?

КИЇВСЬКА ОКРУЖНА 
(КІЛЬЦЕВА) ДОРОГА
Будівництво місцевої 
об'їзної магістралі 
відновилося в 2016 році, 
до цього роботи велися 
ще наприкінці 2000-х. 
Саме про активізацію 
будівництва у 2018 році 
київської Окружної 
(Кільцева) дороги і 
повідомляють у КМДА. 
До робіт залучатимуть 
китайську корпорацію 
CRBC. Орієнтовна вартість 
проекту близько $2 млрд. 
Наразі відкрита ІІ черга 
будівництва - це ділянка від 
проспекту Рокосовського 
до вул. Богатирської.

ВЕЛИКА ОКРУЖНА 
ДОРОГА – це дуже 
складний проект, вартість 
якого оцінюють у $12 млрд. 
Протяжність магістралі 
складатиме понад 200 км і 
пролягатиме через населені 
пункти Ворзель, Глеваха, 
Українка, Бориспіль, 
Бровари та Старі Петрівці. 
Проект передбачає також 
будівництво трьох мостів: 
через Дніпро – у районі 
Українки і Овруча, а 
також міст через р. Десна. 
Заплановано 7 естакад, 
50 шляхопроводів і 35 
дворівневих розв'язок. 
Складність проекту ще 
й в тому, що частина 
земель, на яких планують 
прокласти цю магістраль, 
приватизована.
Як заявив мер Києва 
Віталій Кличко в ефірі 
телеканалу «New-
sone», столична влада у 
цьому році продовжить 
удосконалювати проект 
з будівництва Великої 
Окружної.
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«Стікон», отримав орден 
«Зірка слави та заслуг»! 

Компанія «Стікон» - це 
колектив професіоналів 
всіх будівельних 
спеціальностей, який під 
керівництвом Леоніда
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КОНФЕДЕРАЦІЯ ТА ПІДРЯДНИКИ КОРЕЇ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
Першого грудня 
Конфедерація 
будівельників України 
та Міжнародна асоціація 
підрядників Кореї 
уклали Меморандум про 
порозуміння.

Сторони домовилися 
обмінюватися справами 
та досвідом у сфері 
будівництва, а також 
допомагати підприємцям 

в розробці та реалізації 
інвестиційних та 
будівельних проектів.

Співробітництво між 
організаціями орієнтоване 
на обмін інформацією, 
надання прямих 
контактів та рекомендацій 
відповідних компаній 
– членів об’єднань, 
для спільної реалізації 
майбутніх проектів не

лише в Україні та Кореї, а й 
інших країнах світу.

Проведення круглих столів, 
форумів, семінарів, зустрічі 
фахівців для обговорення 
спільних заходів та обміну 
досвідом, підвищення 
кваліфікації персоналу.

Конфедерація 
будівельників України 
та Міжнародна асоціація 
підрядників Кореї, як

провідні об’єднання, 
використовуватимуть 
усі свої можливості 
для підтримки та росту 
партнерства між країнами. 
Співпраця українських 
компаній з провідними 
корейськими підрядниками 
безумовно покаже свій 
швидкий прогрес та якість 
світового класу.
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ВІТАЄМО ЧЛЕНА РАДИ ДИРЕКТОРІВ 
КБУ КОМПАНІЮ «ІНТЕРГАЛ-БУД» З 
ВИЗНАННЯМ!
Конфедерація 
будівельників України 
об’єднує лідерів будівельної 
галузі України! Член Ради 
директорів компанія 
Інтергал-Буд отримала 
визнання, ставши 
«Девелопером року - 2017» 
за версією премії в сфері 
нерухомості Східної 
Європи та Азії EEА PROJ-
ECT AWARDS 2017.

Перемога «Інтергал-Буд» 
свідчить про відповідність 
діяльності компанії 
високим європейським 
вимогам. Протягом 15 
років девелопер визначався

стабільною роботою. За цей 
період було реалізовано 
понад 70 проектів 
комерційної та житлової 
нерухомості, загальною 
площею понад 2 млн. 
квадратних метрів.
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PR-СНІДАНКИ В КОНФЕДЕРАЦІЇ

Відповідальні особи 
за PR-комунікації 
компаній - членів 
Конфедерації будівельників 
України, щомісяця 
обговорюватимуть 
комунікаційну стратегію 
щодо формування 
позитивного іміджу 
своєї компанії в рамках 
проектів, ініціатив, 
заходів Конфедерації. 
Про це домовилися 
учасники зустрічі у 
форматі 5 o'clock. Під час 
PR-сніданків учасники 
спільно напрацюють ідеї 
проведення ключових подій 
у будівельній галузі 2018 
року («День будівельника», 
«Премія Ibuild», міжнародні

виставки) та визначать 
можливості популяризації 
своїх компаній на цих 
заходах.
На зустрічі Віталій 
Грусевич, виконавчий 
директор КБУ, 
розповідаючи про 
поточні проекти 
Конфедерації, наголосив, 
що члени Конфедерації 
можуть залучати для 
просування свого бренду 
потужні медіа-ресурси 
Конфедерації: сторінка 
КБУ у Фейсбук, сайт, 
інформаційний дайджест 
Stage, розсилки, медіа-зала 
КБУ.

Прес-служба КБУ
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СТРАХУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ

Цілком зрозуміло, що 
запровадження такого 
механізму потребує 
широкого обговорення 
з експертами галузі та 
громадськістю. Відтак 
в Мінрегіоні відбувся 
круглий стіл «Чи потрібне 
в Україні страхування 
відповідальності 
виконавців будівельних 
робіт?».

В основу страхування 
покладено ідею 
забезпечення покриття всіх 
ризиків. Що стосується 
страхування у будівельній 

Мінрегіон знову повертається до розгляду 
питання щодо страхування відповідальності 
архітекторів, проектувальників та інших 
виконавців робіт (послуг), пов’язаних із 
створенням об’єктів архітектури.

ДЕ В УКРАЇНІ НАЙДЕШЕВШЕ ЖИТЛО: ЦІКАВА ІНФОГРАФІКА
Як свідчить інфографіка – 
найдорожче трикімнатне 
житло виставлено на 
продаж в новобудовах 
Києва – 80 000 доларів. В 
інших містах центральної 
частини України найвищі 
показники у Дніпрі – 
35 тис. доларів.
Найдешевше житло у 
новобудовах Черкас - 
всього за 25 000 доларів. 
У Західній частині України 
найдорожче житло у 
новобудовах Львова  – за 
48 тис. доларів. За 
найнижчою ціною 
трикімнатні квартири 
продаються в Ужгороді та 
Луцьку – 27 000 доларів.
У Східній частині України 
мінімальні показники 
простежуються в

Запоріжжі – 36 000 доларів. 
А найдорожчі квартири 
у житлових комплексах 
Харкова – 45 000 доларів.

У Південній частині 
України найдешевші 
квартири у новобудовах 
Миколаєва і Херсона – за 
28 тис. доларів. Найдорожчі 
– в Одесі 60 тис. доларів.

У Північній частині 
України найменше за 
покупку трикімнатної 
квартири можуть віддати 
покупці в Сумах – всього 
20 000 доларів. Найдорожче 
житло виставлено на 
продаж в новобудовах 
Рівного – 30000 доларів.

24tv.ua

виконавчий директор 
КБУ, заявив, що перш 
ніж говорити про 
обов’язковість страхування 
потрібно удосконалити 
нормативну базу, 
розробити стратегію 
співпраці між страховими 
та будівельними 
компаніями.

Будівельна галузь не 
проти впровадження 
обов’язковості 
страхування професійної 
відповідальності, але 
чи готові самі страхові 
компанії? Що вони 
можуть запропонувати 
будівельникам у певних 
ситуаціях, наприклад, 
обвалу будинку у разі 
порушення проектування?

Будівельна галузь не проти 
впровадження

обов’язковості 
страхування професійної 
відповідальності, але 
чи готові самі страхові 
компанії? Що вони 
можуть запропонувати 
будівельникам у певних 
ситуаціях, наприклад, 
обвалу будинку у разі 
порушення проектування?

Коли страхові компанії 
сформують чіткий перелік 
обставин, за яких настає 
страховий випадок, 
та гарантуватимуть 
страхові виплати, тоді є 
сенс починати активну 
роботу з впровадження 
обов’язкового страхування 
професійної діяльності у 
будівництві.
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галузі, на жаль, жодна 
страхова компанія наразі 
не гарантує 100% покриття 
збитків. Тому дієвість 
цієї реформи насамперед 
залежить від можливостей 
та зацікавленості самих 
страховиків.

Дуже важливо, щоб 
страхові компанії надавали 
прийнятні умови та 
дійсно забезпечували 
відшкодування. Про це під 
час заходу зауважив Віце-
президент КБУ Анатолій 
Беркута. У свою чергу 
Віталій Грусевич, 

Ціни на квартири в різних 
областях України суттєво 
відрізняються. Найдорожче 
житло у Києві, Львові та 
Одесі. А от найдешевші 
квартири у Сумах. 

Сайт Domik.ua опублікув 
інфографіку, в якій вказана 
середня вартість покупки 
трикімнатних квартир в 
новобудовах у різних містах 
України в грудні 2017 року.
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Високі ціни на житло 
і зростання іпотечної 
заборгованості в Норвегії 
роблять економіку країни 
вразливою, йдеться в 
піврічному звіті Служби 
фінансово-бюджетного 
нагляду.

Маючи іпотечну 

ВИСОКА ВАРТІСТЬ ЖИТЛА ПРОВОКУЄ КРИЗУ В НОРВЕГІЇ

У КИТАЇ ПОБУДУВАЛИ НАЙДОВШИЙ МОРСЬКИЙ МІСТ В СВІТІ

заборгованість в 222% від 
наявного валового доходу, 
Норвегія ввела тимчасові 
обмеження по кредитах на 
житло з початку 2017 року, 
щоб допомогти охолодити 
ринок. У 2016 році ціни 
на нову нерухомість були 
найвищими за попередні 40 
років, але жорсткість 

іпотечного кредитування 
у 2017 році допомогло 
знизити обороти - 
зростання склало 13%. 
У рейтингу Knight Frank 
Осло входить в десятку 
міст з найбільш стрімким 
зростанням цін на житло.

100realty.ua

безпосередньо на різні 
ділянки мостів. Крім 
них є підводний тунель 
довжиною майже 7 км і 
штучні острови. 

Протяжність основного 
моста становить

майже 30 км, для руху 
автотранспорту тут 
передбачено по три смуги в 
кожному напрямку.
Будівництво велося з 
2009 року, при цьому 
враховувалися екологічні 
вимоги, щоб не нашкодити 
морській фауні регіону.
Зведенням моста займалася 
China Communications Con-
struction Co., будівництво 
обійшлося приблизно в 11 
млрд доларів.

news.realt.ua

У 2018 році буде введено в 
експлуатацію найдовший 
міст в світі через море, який 
з'єднує Гонконг, Макао і 
Чжухай.

Довжина споруди 55 км, з 
яких 38 км припадає 

У 2017 році в світі було 
завершено будівництво 144 
хмарочосів висотою понад 
200 м. Найвищими стали 
599-метровий «Фінансовий 
центр Пінг» і 555-метрова

«Світова вежа Лотте».

Як повідомляє Design-
talk, про це свідчать дані 
щорічного веб-звіту Ради 
з висотних будівель і 
житлового середовища 
(CTBUH).

Крім того, в 2017 рік 
хмарочоси з'явилися в 69 
містах 23 країн, що значно 
більше, ніж в 2016 р (54 
міста і 18 країн).

zn.ua


