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Ж У Р Н А Л

ЯК ЗА РІК ЗМІНИЛИСЯ ЦІНИ НА ЖИТЛО 
В УКРАЇНІ

Найбільше на вторинному ринку за 2017 рік подорожчали 
однокімнатні квартири – на 9,7%. Двокімнатні квартири 
зросли в ціні на 3%, а трикімнатні – на 2,2%.

Що стосується вартості квартир на первинному ринку, то 
в 2017 році вони подорожчали на 4,7% порівняно з 2016 
роком. Найбільше за 2017 рік подорожчали двокімнатні 
квартири – на 6%.

Однокімнатні квартири зросли в ціні на 3,8%, а 
трикімнатні – на 3,1%. У повідомленні Держстату 
зазначено, що всі дані наводяться без урахування 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим, Севастополя та частині зони проведення 
антитерористичної операції.

ukr.media

АНОНС ГАЛУЗЕВИХ ІНІЦІАТИВ, ЩО 
ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ ЧЛЕНАМИ КБУ

Квартири на вторинному ринку в 2017 році 
подорожчали порівняно з 2016 роком на 4,5%, 
а на первинному ринку - на 4,7%, повідомили 
Державній службі статистики України (Держстат).
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ЩО ЧЕКАЄ PROZORRO В 2018 РОЦІ

Вже не перший рік 
основною переможною 
тезою українських 
закупівель є прозорість. 
Чому? Бо це вигідно 
як економічно, так і 
репутаційно. На щастя, 
ринок публічних закупівель 
вже більше двох років  
прагне до тієї максимальної 
прозорості та відкритості, 
і результати очевидні: за 
2017 рік було проведено 
більше 1 млн процедур, 
що дозволили зекономити 
24,7 млрд гривень. Проте 
система продовжує 
розвиватись й 2018 рік не 
буде виключенням. 

Автоматична 
перевірка відсутності 
податкової 
заборгованості

Серед основних напрямків 
роботи, безумовно, можна 
виділити саме спрощення 
процедури закупівель. 
Зокрема, розроблено 
нові інструменти, що 
сприятимуть автоматизації 
процесів і, відповідно, 
залученню нових 
учасників. Наприклад, 
очікується інтеграція з 
Державною фіскальною 
службою України (ДФС), 
що значно полегшить 
життя учасникам відкритих 
тендерів: більше жодних 

Які основні тренди ProZorro та що буде 
вдосконалено в українській системі публічних 
закупівель?

паперових довідок, 
кілометрових черг та 
тяганини - все необхідне 
у вашому особистому 
кабінеті на електронному 
торговельному майданчику.

Розширення 
повноважень ДАСУ

Також відкритим 
залишається питання 
допорогових закупівель, 
а саме - питання їх 
контролю. Сподіваємось, 
що в 2018 році Державна 
аудиторська служба 
(ДАСУ), повноваження якої 
було розширено минулого 
року, отримає дієвий 
інструментарій для впливу і 
на допорогові закупівлі.

Взагалі, налагодження 
роботи з ДАСУ є одним 
з ключових напрямків 
роботи ProZorro. Нове 
законодавство значно 
розширює повноваження 
аудиторів, дозволяючи 
їм штрафувати 
недобросовісних 
замовників. Важливим 
фактором ефективності 
роботи служби також 
є швидкість реакції на 
порушення: рішення 
про початок перевірки 
оприлюднюватиметься в 
системі ProZorro протягом 
двох днів з моменту його 
прийняття.

Електронна тендерна 
документація

Такий контроль дозволить 
підвищити рівень довіри 
учасників до системи 
публічних закупівель. 
Цьому сприятиме й 
електронізація тендерної 
документації, коли 
замовник матиме 
можливість прямо 
у системі в полях 
прописувати необхідні 
для закупівлі вимоги. 
Зараз замовник висилає 
до системи документ в 
електронному вигляді, 
але іноді не обходиться 
без казусних моментів 
(наприклад підвантаженим 
є не той файл). Це, у 
свою чергу, часто є 
каменем спотикання та 
викликає розчарування 
в потенційних учасників, 
а створення єдиного 
шаблону дозволить цього 
уникнути.

Електронний каталог 
товарів

Окрім цього очікується 
створення так званого 
електронного каталогу, 
де будуть зібрані усі 
товари та послуги наявні 
на ринку. Це зручно як 
для постачальників - 
можливість заявити про 
себе, так і для замовників 
- полегшує пошук 
потенційних партнерів 
та процес планування. 
Зокрема, легше стане 
в плані розрахунку 
очікуваної вартості 
закупівлі, адже можна 
промоніторити ринок 
прямо у системі.

Вдосконалення 
ЕСКО-процедур та 
механізму діяльності 
ЦЗО

Особливо варто приділити 
увагу вдосконаленню 
роботи над впровадженням 
ЕСКО-контрактів 
(заплановано встановлення 
єдиних тарифів та 
формул для обрахунку) 
та вдосконаленням 
механізму діяльності 
Центральної закупівельної 
організації. Остання 
дозволить об’єднувати 
невеликі замовлення різних 
організаторів тендерів в 
єдиний пул, що дозволить 
не тільки економити кошти 
(закупівля великими 
партіями за більш 
низьку ціну, зменшення 
витрат на організацію 
закупівель), але й допоможе 
моніторити додержання 
норм законодавства за 
рахунок безпосереднього 
контролю процедур 
закупівель, гарантія якості 
товарів, робіт і послуг 
(спеціалізована експертиза 
і контроль якості).

Підсумовуючи, 2018 
обіцяє бути продуктивним 
та насиченим, головне 
працювати та втілювати 
нові рішення й вчасно 
реагувати на «проблемні» 
питання. Якщо й депутати, 
урядовці й IT-сектор буде 
працювати злагоджено, то 
тоді все буде РroZorro!

Антон Припіченко, 
керівник тендерного 

майданчику SmartTender
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 NOVBUD: «БУДУВАТИ ЯК ДЛЯ СЕБЕ»
сьогодні створює проекти, 
в яких сучасний стрімкий 
спосіб життя гармонійно 
поєднується із заміським 
затишком і комфортом, 
де все необхідне – поруч. 
Сьогодні ми активно 
розвиваємо три масштабні 
проекти: ЖК «Петрівський 
квартал», ЖК «Нові 
Теремки» та ЖК «Квартал 
Крюківщина».
 
Як за рік змінився ЖК 
«Петрівський квартал»?
– ЖК «Петрівський 
квартал» є одним з 
найбільших житлових 
комплексів України з 53-ма 
вже заселеними будинками 
і налічує понад 150 
об’єктів інфраструктури. 
В 2017 році новосілля 
відсвяткували покупці 
квартир у 7-ми будинках 
комплексу, і запрацювала 
нова середня школа. Наразі 
5 будинків знаходяться 
на етапі введення в 
експлуатацію та ще 33 – на 
стадії будівництва.

Чи скоро завершиться 
будівництво першої черги 
ЖК «Нові Теремки»?
– Наразі в будинках першої 
черги ведуться завершальні

етапи будівельно-
оздоблювальних робіт. Вже 
у лютому очікуємо
введення будинків 
в експлуатацію, а на 
початку весни плануємо 
розпочати передачу ключів 
інвесторам.

А які успіхи з реалізації 
проекту «Квартал 
Крюківщина»?
– Протягом року тут 
велися активні роботи з 
будівництва 7-ми секцій 
різної поверховості, 
передбачених проектом 
комплексу. Перша черга – 
чотири цегляні будинки, 
друга черга – три будинки 
монолітно-каркасної 
конструкції. Очікувані 
терміни здачі обох черг – 
літо 2018 року.

Які плани компанії 
NOVBUD у 2018 році?
– «Будувати як для 
себе» – головний 
принцип NOVBUD. 
Саме він допомагає нам 
перетворювати ідеї в 
затишний будинок для 
кожного мешканця. У 2018 
році NOVBUD націлена 
збільшувати обсяги 
будівництва, адже в планах 
компанії – введення в 
експлуатацію ще близько 
120 тис. кв. м житла та 
запуск нових проектів 
на понад 100 тис. кв. м. 
А саме – будівництво 
кількох нових масштабних 
житлових комплексів у 
Києві та передмісті столиці.

Прес-служба КБУ

Компанія NOVBUD у 2017 
році ввела в експлуатацію 
більше 70-ти тисяч м кв. 
житла і за підсумками 
роботи посіла третє місце 
в ТОП-3 незалежного 
рейтингу забудовників 
передмістя столиці серед 
45-ти представлених на 
ринку.
Восени компанія здобула 
почесну відзнаку 
«Надійний забудовник 
Київської області», а один з 
найбільших проектів – ЖК 
«Петрівський Квартал» 
– був справедливо 
відзначений у номінації 
«Кращий житловий 
комплекс формату «Місто в 
місті» Головної будівельної 
премії країни IBuild. 
Крім того, напередодні 
новорічних свят, NOVBUD 
нагороджено Золотою 
Зіркою Конфедерації 
будівельників України. 
Про проекти та плани на 
майбутнє розповів у бліц-
інтерв’ю Дмитро Ткаченко 
– керівник департаменту 
управління проектами 
компанії NOVBUD. 
Над якими знаковими 
проектами нині працює 
компанія?
– Компанія NOVBUD



4

С І Ч Е Н Ь  2 0 1 8 ,  № 1 5 / 0 1ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ КБУ

УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

н о в и н и  К о н ф е д е р а ц і ї

 DOING BUSINESS 2018

КАМЕРАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ БЕЗ 
НАСЛІДКІВ

Проблематика податкових 
перевірок на вимогу членів 
КБУ стала темою низки 
податкових сніданків 
Фронт-офісу КБУ, 
запланованих у першому 
кварталі 2018 року. 
24 січня експерти Наталя 
Куріленко та Тетяна 
Лисовець розповідали про 
найбільш поширений вид 
податкових перевірок - 
камеральні.

Вони поділилися досвідом 
захисту прав платників 
податків. Акцентували 
увагу на підставах та 
особливостях проведення 
камеральних перевірок як 
на великих, так і на малих 
підприємствах. Детально 
розповіли про їх специфіку, 
періодичність, права та 
обов’язки податківців 
і платників податків. 
Експерти наголосили, що 
камеральні перевірки 

проводяться лише у
приміщеннях податкового 
органу. Їх здійснюють 
посадові особи органу 
державної податкової 
служби. 
Також було обговорено 
відповідальність платників 
податків за результатами 
проведення податкових 
перевірок, види штрафних 
санкцій, а також 
можливість оскарження 
рішень податкових органів.

Під час діалогу від 
учасників надходили 
запитання щодо 
практичних ситуацій, які 
сталися в діяльності їх 
компаній. На завершення 
заходу домовилися, 
що члени КБУ разом з 
експертами Фронт-офісу 
напрацюють дієві кейси з 
вирішення своїх питань.

Прес-служба КБУ

Нещодавно, The World Bank 
Group надіслав експертам 
КБУ – Віце-президенту, 
Голові Ради директорів 
Олександру Ротову та 
виконавчому директору 
Віталію Грусевичу – 
офіційну Подяку (Certificate 
of appreciation) за значний 
внесок у підготовку 
дослідження Doing Business 
2018: Reforming to Create 
Jobs.

У супровідному листі, 
зокрема, зазначається: 
«Висловлюємо Вам щиру 
подяку за вагомий внесок 
у доповідь Doing Business 
2018: Reforming to Create 
Jobs. Доповідь з великим 
успіхом була опублікована 
31 жовтня 2017 року та 
широко висвітлена у ЗМІ. 
З повагою до вашого 
часу та зусиль у роботі 
над аналізом індикаторів 
Doing business, ми із 
задоволенням надсилаємо 
вам копію цього 
дослідження.

Як ви знаєте, Doing Busi-
ness 2018: Reforming to 
Create Jobs є 15-м випуском 
з щорічної серії звітів, 
що забезпечує об'єктивні 
заходи регулювання 
підприємницької 
діяльності та їх виконання.

Ваш внесок був важливим 
для забезпечення точності 
та своєчасності даних у 
дослідженні Doing business, 
і, звичайно, ми будемо дуже 
раді подальшій співпраці у 
цьому проекті…»

Конфедерація 
будівельників України, 
як впливове профільне 
об’єднання, готова надалі 
забезпечувати актуальною 
інформацією та експертною 
думкою Світовий банк 
в рамках підготовки 
рейтингу Doing Business 
2019.

Нагадаємо, що рейтинг 
Світового банку Doing 
Business — це результат 
щорічного дослідження, 
що оцінює простоту 
ведення підприємницької 
діяльності на базі 10 
індикаторів в 190 країнах. 
Один із індикаторів – 
«Отримання дозволу на 
будівництво». За даними 
Doing Business 2018 (станом 
на червень 2017), Україна 
зайняла загальне – 76 
місце серед 190 країн. А за 
індикатором «Отримання 
дозволу на будівництво» 
піднялась на 105 пунктів – 
із 140-позиції на 35-ту!

Прес-служба КБУ

Внесок Конфедерації будівельників України 
у формування рейтингу сприятливості умов 
ведення бізнесу - Doing business 2018 - високо 
оцінений Світовим банком.
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БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ БЛИЗЬКО!
Альтернативна енергетика 
все більше привертає 
увагу потенційних 
інвесторів. Зацікавленість 
викликана тим, що 
нині в Україні питання 
енергоефективності 
та енергонезалежності 
вийшли на перший план і 
в найближчій перспективі 
залишатимуться предметом 
підвищеної уваги для 
Уряду. А це дає підстави 
очікувати піднесення 
у сфері виробництва 
електроенергії з 
альтернативних джерел 
та сподіватися створення 
сприятливих умов для 
вкладання коштів.
Звіт Міжнародного 
агентства поновлюваних 
джерел енергії (IRENA) 
прогнозує, що до 2020 року 
всі види альтернативної 
енергетики стануть 
дешевші за традиційні. Про 
це зазначив виконавчий 
директор КБУ Віталій 
Грусевич 31 січня під 
час круглого столу, 
присвяченого питанням 
альтернативної енергетики 
в Україні (організатор 
- В2В-видання «Commer-
cial Property») «Вже через 
кілька років перехід на 
поновлювальні джерела 
енергії стане рішенням, не 
просто орієнтованим на 
охорону навколишнього 
середовища, а стане 
виключно економічним». 
Також він повідомив, що за 
оцінками IRENA, Україна 
має великий, серед країн 
Південно-Східної Європи, 
технічний потенціал

використання ВДЕ – 
408,2 ГВт (без урахування 
великих ГЕС). Найбільшою 
є технічна можливість 
застосування вітрових та 
сонячних електростанцій, 
великі перспективи з 
впровадження ВДЕ в 
теплоенергетиці. Учасники 
круглого столу підтримали 
Віталія Олеговича у 
доцільності введення 
в майбутньому нового 
поняття «безальтернативна 
енергетика», адже, за 
оцінками IRENA, ВДЕ 
можуть повністю замінити 
традиційні джерела енергії 
до 2030 року.

Серед ключових 
законодавчих змін 2017, 
які позитивно вплинули 
на розвиток цього сектору, 
прийняття двох Законів 
України «Про приєднання 
України до Статуту 
Міжнародного агентства з 
відновлюваних джерел

 енергії (IRENA)» та «Про 
ринок електроенергії» 
в частині укладання 
довгострокових договорів 
купівлі-продажу 
електричної енергії за 
«зеленим» тарифом. 
Щодо останнього, то він 
має визначний вплив 
на функціонування 
ринку електричної 
енергії в цілому. Наразі 
продовжується розробка 
та затвердження проектів 
відповідних
підзаконних актів для його 
впровадження. Для цього 
створено робочу групу 
Координаційного центру 
з впровадження ринку 
електроенергії (Проектний 
офіс), у складі якої 
працює представник КБУ, 
експерт з енергетики Олег 
Костюченко.

Враховуючи значення 
цих проектів документів, 
Віталій Олегович закликав

усіх учасників круглого
столу долучитися до їх 
обговорення та запросив на 
чергове засідання робочої 
групи КБУ з приєднання 
об’єктів будівництва до 
електричних мереж, яке 
попередньо заплановане 
на 12 лютого (ред. – згодом 
запрошення буде додатково 
розіслано усім учасникам 
круглого столу).

На завершення 
виконавчий директор КБУ 
розповів про пілотний 
енергозберігаючий проект 
- Центр захисту дітей 
«Наші Діти», - який був 
успішно реалізований за 
ініціативи та участі на 
волонтерських засадах 
Конфедерації будівельників 
України та тристороннього 
партнерства Німецько-
Польсько-Українського 
Товариства. Система 
опалення та гарячого 
водопостачання будівель 
закладу повністю 
заснована на експлуатації 
відновлюваних джерел 
енергії – геотермії. Завдяки 
ефективній теплоізоляції 
корпусів та геотермальній 
системі Центру вдалося 
значно скоротити рахунки 
за комунальні послуги. У 
порівнянні з минулими 
роками вдалося зменшити 
витрати більш ніж у 11,5 
разів. Відтак, цей проект 
підтверджує доцільність 
використання ВДЕ для 
держави, зокрема при 
обслуговуванні закладів 
соціальної сфери.

Прес-служба КБУ
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З а к о н о д а в с т в о

25 січня 2018 року 
відбулося чергове 
засідання робочої групи 
КБУ з приєднання 
об’єктів будівництва 
до електричних мереж: 
юристи, енергетики та 
будівельники – погляди 
на одну й ту ж саму 
проблематику під різними 
гранями.

На жаль, ми бачимо, що 
посилюється зневіра в те, 
що в нашій країні можливо 
вплинути на рішення 
владних персон: виступи 
суб’єктів ринку, які на 
собі нещодавно відчули 
тиск незаконних вимог 
та недолугість окремих 
положень законодавства, 
були дуже емоційні цього 
разу. Водночас, упевнені, 
що стояти осторонь при 
опрацюванні нового 
законодавства – не вихід.

Згідно з абзацом другим 
пункту 1 розділу XVII 
«Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону 
України «Про ринок 
електричної енергії» 
стаття 21 «Приєднання 
електроустановок до 
електричних мереж» цього 
Закону набирає чинності 
через дев'ять місяців з 
дня опублікування цього 
Закону.

Тобто, з 11 березня 
цього року ми 
застосовуватимемо новий 
порядок підключення 
об’єктів будівництва до 
електричних мереж. 

ЧОМУ ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 
ПІДЗАКОННИХ АКТІВ ЗУ «ПРО РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»

А на те, яким цей порядок 
буде, можуть вплинути всі 
заінтересовані особи.

Окремо експерт доповів 
про строки подання 
пропозицій. Так, як вже 
було зазаначено, Закон 
передбачає терміни 
затвердження регулятором 
нормативно-правових 
актів на виконання Закону 
України «Про ринок 
електричної енергії». 
Водночас, наразі в цих 
проектах існує чимало 
неузгодженостей та 
недопрацювань. Крім 
того, недостатнім є рівень 
зворотного зв’язку від 
Регулятора. З огляду на 
це, прийнято рішення 
не пізніше 23.02.2018 
провести спільну 
нараду із залученням 
представників НКРЕКП, 
Ради ОРЕ та учасників 
ринку для остаточного 
узгодження зауважень та 
пропозицій до проектів 
НПА, що були отримані 
в рамках роботи робочої 
групи Координаційного 
центру. В подальшому 
планується проводити 
обговорення в приміщенні 
Регулятора для того аби 
забезпечити присутність 
уповноважених 
представників НКРЕКП, 
що дозволить досягти 
узгодження позицій 
суб’єкта, уповноваженого 
на прийняття актів, і 
експертів, що підготувати 
зауваження до нього. Окрім 
цього, Проектний офіс 
має намір звернутися до 
Регулятора із пропозицією 
продовжити строки 
подання пропозицій до 
проектів до 1 березня 2018.

Конфедерація 
будівельників України 
наразі має непогані шанси 
вплинути на ситуацію, аби 
процедура підключення 
об’єктів будівництва до 
електромереж монополістів 
більше не була такою 
проблемною. Інтереси 
об’єднання представляє 
Олег Костюченко – експерт 
Фронт-офісу КБУ, який 
однаково професійно 
володіє питаннями як 
енергетики, так і права.

На останньому засіданні 
робочої групи представник 
КБУ розповів про 
результати засідань 
постійно діючої робочої 
групи Координаційного 
центру із забезпечення

Слід відмітити, що і громадське середовище, 
і суб’єкти ринку досить високо оцінюють 
положення Закону України «Про ринок 
електричної енергії», що стосуються підключення 
до мереж. Утім, багато чого залежатиме саме від 
підзаконних актів.

запровадження нового 
ринку електричної енергії 
(Проектний офіс). Так, на

даний час експерти
подають пропозиції до 
проектів нормативно-
правових актів, розміщених 
в мультисервісній 
платформі PsycheaExpertus. 
При цьому, формується 
і рейтинг експертів (в 
залежності від кількості
поданих ними пропозицій), 
і рейтинг самих пропозицій 
(в залежності від оцінок, 
отриманих кожною 
пропозицією від інших 
експертів системи).

В результаті, Проектним 
офісом Регулятору 
подаватимуться саме 
ті пропозиції, які 
отримають найбільший 
рейтинг в рамках роботи 
Координаційного центру.
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З а к о н о д а в с т в о

За результатом 
попередніх робочих 
груп, Конфедерація 
будівельників України 
подала свої висновки 
до проекту Кодексу 
систем розподілу. 
Окрім цього, в межах 
строку, передбаченого 
законодавством для 
обговорення регуляторних 
проектів нормативно-
правових актів, КБУ 
направить свої зауваження 
та пропозиції офіційно, до 
НКРЕ.

В той же час, робота 
кожного члена КБУ є 
важливою, адже саме 
Ви, знайомі з усіма 
підводними каменями 
процедури підключення 
об’єктів будівництва 
до електричних 
мереж та обізнані з 
найбільш вразливими 
до корупційних 
ризиків положеннями 
законодавства.

Пропозиції до проектів, 
що розіслані всім членам 
КБУ електронною 
поштою, приймаються до 
08.02.2018.

Прес-служба КБУ

ДО 1 БЕРЕЗНЯ КАБМІН МАЄ ВСТАНОВИТИ 
НОВІ ПРОЦЕДУРИ ЗУПИНКИ І 

РОЗБЛОКУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПН
На круглому столі 
Комітету Асоціації 
правників України з 
податкового та митного 
права обговорювали 
болюче для багатьох 
підприємців питання 
блокування реєстрації 
податкових накладних. 
Зараз законом 2245 
тимчасово призупинено 
право фіскалів блокувати 
реєстрацію ПН, що дало 
бізнесу можливість трошки 
відпочити. 
Але не можна 
розслаблятися — до 
1 березня Кабмін має 
прийняти постанову і 
встановити нові процедури 
зупинки і розблокування 
реєстрації ПН (змінена 
редакція п.201.16 статті 201 
Податкового кодексу).  

Проект, який розробляє

Мінфін, передбачає, що 
рішення про реєстрацію/
відмову в реєстрації 
ПН приймає комісія 
регіонального рівня. Це 
рішення вважатиметься 
чинним після його 
реєстрації у відповідному 
реєстрі за рішенням комісії 
центрального рівня— 
така «цікава» процедура. 
Проект також говорить 
про можливість реєстрації 
зупиненої ПН після 
проведення інвентаризації 
та/або податкової перевірки 
платника податків. Отже у 
платників ПДВ з‘явиться 
вибір: або оскаржувати 
зупинку, або пускати 
податківців на перевірку/
інвентаризацію. Але 
забувати не варто, що за 
результами перевірки 
можна отримати податкове 
повідомлення— рішення!

Згадали і про проблеми 
незареєстрованих ПН у 
періоди до 01.12.2018 та 
з 01.12.2018- 31.12.2018. 
Добре, що закон 2245 (це 
випливає з п.201.10 ст.201 
ПКУ) дає можливість, 
начебто без проблем, 
реєструвати ПН оформлені 
після 16.12 та подані на 
реєстрацію після вступу в 
дію закону (31.12.2017). А 
багатьом платникам ПДВ 
все ж таки слід чекати 1 
березня і вже за новим 
порядком розблоковувати 
ПН, реєстрація яких була 
зупинена до 1 грудня і 
не було подано до ДФС 
документи та пояснення.

Владислав Соколовський
АК «Соколовський і 

партнери»

НАБРАВ ЧИННІСТЬ НОВИЙ ДБН: "ДЕРЕВ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ. ОСНОВНІ 
ПОЛОЖЕННЯ"

Першого лютого, набирає 
чинність ДБН В.2.6-
161:2017 "Дерев’яні 
конструкції. Основні 
положення". ДБН 
прийнятий на заміну ДБН 
В.2.6-161-2010.

Документ вже 
розміщений на сайті КБУ, 
завантажити можливо за 
лінком: 
https://goo.gl/xVrc3L 

Дані Норми застосовують 

при проектуванні будівель 
із деревини (цільної 
деревини, обробленої, 
плоскої форми або у виді 
стояків, дощато-клеєних 
виробів на основі деревини, 
наприклад, фанеровані

НАГАДУЄМО, ЩО ДЛЯ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ КБУ СТВОРЕНИЙ ЗРУЧНИЙ СЕРВІС 
КОРИСТУВАННЯ БАЗОЮ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ.

пароль, просимо 
звернутися до виконавчої 
дирекції за телефоном 
(044) 200-04-52.

Прес-служба КБУ

На сайті Конфедерації 
- kbu.org.ua, можна 
завантажити оригінальну 
версію чинних державних 
будівельних норм у форматі 
PDF, а також нових їх 

проектів. Проте лише 
дійсні члени КБУ мають 
КОД для доступу до 
документів у текстовому 
редакторі Word. Якщо ви 
втратили чи не отримали

матеріали), деревних 
плит, з'єднаних між 
собою за допомогою 
клею або механічними 
з'єднувальними 
елементами.

Прес-служба КБУ
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н о в и н и  г а л у з і

РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
Строки для усунення 
певних порушень визначає 
Порядок здійснення 
державного архітектурно-
будівельного контролю, 
затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 23 травня 2011 р. № 553, 
із відповідними змінами.

Зважаючи на вище 
згадані дослідження, 
профільне міністерство, 
усі учасники ринку, 
професійні спільноти та 
інші зацікавлені організації 
мають об’єднати зусилля, 
щоб напрацювати стратегію 
боротьби з корумпованими 
ланками та зробити 
діяльність у галузі повністю 
прозорою. Конфедерація 
будівельників України 
готова діяти та 
підтримувати ініціативи 
щодо боротьби з корупцією 
у будівельній галузі.

Прес-служба КБУ

становив 97%, у 2015 році - 
98%, а у 2014 році - 99%.

Боротьба з корупцією 
завжди була у пріоритеті 
діяльності Конфедерації 
будівельників України, як 
найбільшого галузевого 
об’єднання.   Нагадаємо, 
що минулого року, 
Конфедерація виступила 
з ініціативою унормувати 
строки на усунення 
порушень, виявлених у ході 
перевірок, та розробила 
проект відповідної 
постанови Уряду. Мінрегіон 
погодився врахувати 
ініціативу під час розробки 
нормативно-правових 
актів, направлених на 
реалізацію Закону № 
1817. Таким чином, 
вдалося позбутися 
деяких корупційних 
механізмів: інспектори 
вже не встановлюють на 
власний розсуд терміни 
виправлення недоліків. 

«РОШЕН» В 2018 ІНВЕСТУЄ 90 МЛН ГРН В ПРОЕКТ «РОШЕН ПЛАЗА» НА 
МАЙДАНЧИКУ КИЇВСЬКОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ

Корпорація «Рошен» в 
поточному році інвестує 
90 млн грн в створення 
громадського простору на 
території розташованої в 
центрі столиці Київської 
кондитерської фабрики 
«Рошен», повідомили в 
прес-службі компанії.

Проект передбачає 
встановлення динамічного 
фонтану і створення 
технічного 

комплексу для відео-
проекції і світло-музичного 
шоу, додали в «Рошен».

У корпорації зазначили, 
що концепція суспільного 
простору знаходиться в 
процесі доопрацювання, 
а роботи з реконструкції, 
імовірно, будуть закінчені 
до 2020 року.

interfax.com.ua

дозволів та здача об’єкта 
в експлуатацію. Зокрема, 
60,9% респондентів 
зазначили посилення 
корупції на етапі 
отримання заключних 
дозволів.

Подібна ситуація склалась 
і в регіонах. Найчастіше 
з елементами корупції 
забудовники зустрічаються 
в Київській, Одеській та 
Харківській областях.

Про те, що корупція 
залишається яскраво 
вираженим явищем 
у бізнесі України, 
йдеться і в результатах 
опитування Американської 
торговельної палати щодо 
сприйняття рівня корупції 
в Україні. У 2017 році 96% 
респондентів відповіли, 
що корупція є «широко 
поширеним явищем» в 
Україні. Для порівняння, 
цей показник у 2016 році

За підтримки та з 
консультаційною 
допомогою Ради бізнес-
омбудсмена в Україні 
бізнес-асоціація URE Club 
підготувала дослідження 
щодо визначення рівня 
корупції у будівельній 
галузі за останні два роки.

39,1% опитаних «Точно 
так» відповіли на питання: 
«Чи помітили ви зростання 
рівня корупції за останні 2 
роки?».

Серед найбільш 
корумпованих етапів 
реалізації проектів 
лишаються отримання 
узгоджень та дозволів від 
контролюючих органів, 
заключних
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ЄВРОПЕЙЦІ ПОБУДУЮТЬ В 
КИЄВІ ПРИВАТНУ ШКОЛУ

Представники 
Департаменту 
економіки та інвестицій 
КМДА, Оболонської 
райдержадміністрації 
та ТОВ «АР Освіта» 
(належить власникам 
шведської інвестиційної 
компанії East Capital) 
підписали Інвестугоду про 
будівництво приватної 
середньої школи на 
столичній Оболоні.
Орієнтовний обсяг 
інвестицій складе 
більше 200 млн. грн. 
Крім того, інвестор 
сплатить до бюджету 
Києва 15,1 млн. грн. на 
створення соціальної та 
інженерно-транспортної 
інфраструктури. 
Чотириповерхову школу 
на 660 місць загальною 
площею 8853 кв. м. побу- 
дують на ділянці в 2,2 га на 

У Києві на Оболоні побудують приватну школу. 
Орієнтовний обсяг інвестицій складе більше 200 
млн грн.

пр. Героїв Сталінграда, 10в.
 
У свою чергу в East Cap-
ital підкреслили, що 
інвестиції в галузь освіти 
є для компанії перш 
за все інвестиціями в 
розвиток українського 
суспільства. Зараз йде 
проектування майбутньої 
будівлі. Згідно з умовами 
інвестдоговору, саме 
будівництво розпочнеться 
через рік, а введення школи 
в експлуатацію відбудеться 
через п'ять років. Як 
повідомили в ТОВ «АР 
Освіта», в цей проект 
будуть залучені кращі 
проектанти й архітектори, 
в тому числі із Західної 
Європи. Також планується 
використання послуг 
європейських будівельних 
організацій.

abcnews.com.ua

У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ІНВЕСТОР 
ПЕРЕОРІЄНТУВАВСЯ НА ТОПОВИХ 

ЗАБУДОВНИКІВ – ЕКСПЕРТ
Значну роль під час 
інвестування у первинне 
житло відіграє репутація та 
рівень довіри забудовнику. 
У великих містах інвестори 
надають перевагу 
топовим забудовникам. 
Про це сказав експерт з 
нерухомості Денис Шульга.

"У великих містах України 
покупець переорієнтувався 
і довіряє топовим 
забудовникам. У яких є ім'я, 
які давно на ринку. У кінці 
2014 року - на початку 
2015-го був 

Він зауважив, що на 
сьогодні багато цих 
компаній не витримують 
конкуренції.
"Сьогодні ці компанії не 
витримують конкуренцію, 
і майбутнє у нас за 
топовими забудовниками, 
до кого є довіра. У них є 
свій особистий капітал. 
Тому що при таких 
коливаннях ринку компанії, 
які будують за рахунок 
людей і оборотних коштів, 
вони конкуренцію не 
витримають.
Топові це, скажу вам 

будівельний бум, і дуже 
багато девелоперських 
компаній забудовників 
з'являлося, була банківська 
криза і люди забирали 
гроші з банків і вкладали в 
нерухомість, в основному 
у новобудови, і тоді 
масово з'являлося багато 
житлових комплексів і 
будівельних компаній", - 
сказав Д.Шульга.

не з метою реклами, 
"Київміськбуд" – 
найвідоміший київський 
забудовник, який дуже давно 
на ринку, до нього є довіра. І 
подібні компанії – Інтергал- 
Буд – львівський забудовник, 
але давно на ринку Києва з 
довірою, Укрбуд, Кан, UDP", 
- сказав експерт.

www.unn.com.ua
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«ЯКІСНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ НЕДОСТАТНЬО, ТОМУ ЙОГО 
ПОТРІБНО БУДУВАТИ І РОБИТИ БІЛЬШ КОМФОРТНИМ ДЛЯ 

ПРИДБАННЯ», — ПАРЦХАЛАДЗЕ
 «В Україні будується 
на одного мешканця в 
середньому біля 
0,15 кв. м житла на рік. 
Беремо Білорусь — 0,5 кв. 
м на рік. Беремо Китай, 
де живе більше півтора 
мільярда людей, там — 
1 кв. м на одну людину 
в рік будується житла. 
Про що це свідчить — що 
житло потрібно людям і 
його потрібно будувати. 
Інше питання — це 
купівельна спроможність 
громадянина. І тут ми 
повинні організовувати 
інструменти, щоб робити 
житло більш комфортним 
для придбання», — про це 
сказав Заступник міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України Лев Парцхаладзе

у програмі «До справи» 
в ефірі телеканалу 
UA:Перший. 

За його словами, у 
той час, коли іпотечне 
кредитування в Україні 
дуже дороге, впровадження 
державного лізингового 
житла може стати одним 
з таких інструментів 
та позитивних кроків у 
вирішенні квартирного 
питання для багатьох 
українців. Так Уряд України 
вже погодив залучення 
$500 млн кредиту від 
Китайської національної 
корпорації генеральних 
підрядів (CCEC) на 
реалізацію таких проектів 
в Україні. Впровадженням 
державного фінансового 
лізингу займається 
Державна іпотечна

установа України. 

Переваги майбутньої 
програми:
— відсутність першого 
внеску та додаткових 
переплат; — суттєве 
спрощення процедур;
— можливість проживання 
відразу після підписання 
договору;
— та ж оплата, що і при 
оренді житла, але яка 
щомісячно зараховується у 
загальну вартість квартири.

Крім того, зараз 
обговорюється можливість 
введення орендного житла 
на державному рівні. 
«Хочемо запровадити 
орендне житло. У всій 
Європі від 50 до 70% всього 
житла — це житло орендне. 
Там набагато вигідніше

орендувати, ніж купувати, 
адже при купівлі окупність 
цього житла — 40 років. 
Крім того, там є додаткові 
механізми, що стимулюють 
орендувати. Наприклад, 
коли підприємство 
орендує житло для 
свого співробітника і це 
входить в його витрати, 
таким чином це стимулює 
підприємства орендувати», 
— розповів заступник 
міністра.

Зараз Мінрегіон 
працює над розробкою 
відповідного 
законопроекту, який має 
створити ринок орендного 
житла та механізми його 
регулювання.

http://www.minregion.gov.ua

У СТОЛИЦІ ГОТУЮТЬ МІЖНАРОДНИЙ ТЕНДЕР НА 
РОЗРОБКУ ТЕО НОВОЇ ГІЛКИ МЕТРО

До кінця лютого в 
столиці готові оголосити 
тендер на розробку 
техніко-економічного 
обґрунтування робіт із 
будівництва четвертої 
гілки метро. Про це заявив 
заступник голови КМДА 
Дмитро Давтян.

За його словами, наразі 
чимало компаній із різних 
країн світу висловлювали 
зацікавленість у цьому 
проекті. Більшість 
із заявників готові 
до тривалої та 
різносторонньої

співпраці з міською 
владою. Наприклад, 
китайські компанії 
не лише підтвердили 
готовність побудувати 
метро за 5 років, але й 
згодні долучатися до 
робіт на Подільсько-
Воскресенському мосту. 
На їхню думку, ці проекти 
можна об’єднати, адже це 
дозволить оптимізувати 
і організаційну, і 
безпосередньо виконавчу 
складову.

kyivcity.gov.ua

ФОКСТРОТ ВИДІЛИТЬ 150 МЛН ГРН 
НА ОНОВЛЕННЯ 40 МАГАЗИНІВ В 

2018 РОЦІ
Мережа побутової техніки 
та електроніки (БТіЕ) 
«Фокстрот. Техніка для 
дому», яку розвиває Група 
компаній (ГК) «Фокстрот» 
(Київ), планує в 2018 році 
інвестувати близько 150 
млн грн в оновлення 40 
магазинів, повідомила 
прес-служба компанії.

За словами комерційного 
директора мережі Тетяни 
Мойсеєнко, реконцепция 
передбачає поділ торгового

залу на категорійні 
сектора по групам товарів. 
Компанія також планує 
проводити в оновлених 
магазинах тематичні 
майстер-класи та 
активності для відвідувачів.

Також «Фокстрот» планує 
в 2018 році відкрити 
до 10 нових магазинів, 
повідомили в прес-службі 
компанії.

news.realt.ua
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З КРАЩИМ 
ГОТЕЛЕМ СВІТУ

ПОГЛЯД З СЕРЕДИНИ: ФУТУРИСТИЧНЕ 
ПОСОЛЬСТВО США

СІНГАПУРСЬКІ ІНВЕСТОРИ ВКЛАЛИ У 
ЗАРУБІЖНУ НЕРУХОМІСТЬ РЕКОРДНІ 

28,4 МЛРД ДОЛАРІВ США

За підсумками щорічної 
премії Traveller's Choice 
Awards портал TripAdvi-
sor опублікував рейтинг 
кращих готелів світу, перше 
місце в якому зайняв 
камбоджійський готель.
Переможців обирали, 
грунтуючись на відгуках 
користувачів ресурсу. Так, 
опинився на першому 
рядку готель Viroth's 
в Сиемреапа оцінку 
«чудово» поставили 95% 
туристів. Доба проживання 
в найкращому готелі 
обійдуться гостю трохи 
більше 100 доларів.
На другому місці опинився 
готель Tulemar Bungalows 
& Villas в Мануель-Антоніо 
(Коста-Ріка), на третьому 
- Umaid Bhawan Palace в 
Джодхпуре (Індія). Також 
в топ-10 кращих готелів 
потрапили Hanoi La Siesta 
Hotel & Spa (В'єтнам), Gili 
Lankanfushi (Мальдіви), 
Hotel Belvedere (Італія), The 
Nantucket Hotel & Resort 
(США), La Reserve Paris 
(Франція), Nayara Springs 
(Коста -Ріка) і Hanoi La Si-
esta Hotel Trendy (В'єтнам).

www. dom2000

DRAGON CAPITAL 
КУПУЄ БІЗНЕС-
ЦЕНТР В КИЄВІ

Антимонопольний комітет 
України надав дозвіл 
компанії Dragon Capi-
tal Investments Limited 
на придбання частки в 
статутному капіталі ТОВ 
Ірпінь-Будпроект-Плюс, 
яке володіє бізнес-центром 
класу А в центрі столиці. 
Про це повідомляє прес-
служба АМКУ.

В результаті угоди Dragon 
Capital отримає понад 50% 
голосів у вищому органі 
управління ТОВ, сказано в 
повідомленні.
Ірпінь-Будпроект-Плюс 
володіє бізнес-центром на 
вул. Велика Васильківська, 
98, на земельній ділянці 
площею 0,08 га. Бізнес-
центр включає в себе 
9-поверховий будинок 
загальною площею 10,6 тис. 
кв. м і орендної - 7,9 тис. 
кв. м, а також дворівневий 
паркінг на 54 паркомісця.
Dragon Capital - одна з 
найбільших інвестиційних 
компаній України. 
Заснована в 2000 р. в 
Києві. У 2007-2017 рр. 
міноритарним пакетом 
Dragon Capital володів 
Goldman Sachs, один з 
найбільших світових 
банків. Надає інвестиційно-
банківські та брокерські 
послуги для корпоративних 
і приватних клієнтів. 
Кінцевий бенефіціар 
- громадянин Чехії, 
президент Європейської 
бізнес асоціації Томаш 
Фіала.

biz.liga.net

інвестиційним фондом 
GIC. Зокрема, це 
поглинання американської 
компанії, що управляє 
нерухомості Monogram 
Residential Trust за 4,4 
млрд дол., канадського 
фонду Canada Pension Plan 
Investment Board за 1,1 млрд 
доларів.

Як зазначає видання, 
на відміну від інших 
інвесторів, зацікавлених 
у придбанні за кордоном 
великих офісів, готелів, 
житлових комплексів 
в центральних ділових 
районах, сінгапурський 
капітал в основному 
спрямований на 
промислові об’єкти, центри 
обробки даних, а також 
розташовані в передмістях 
сімейні, студентські 
містечка та гуртожитки.

www.unn.com.ua

Сінгапурські інвестори 
у минулому році вклали 
рекордні для країни 28,4 
млрд доларів США в 
придбання нерухомості 
за кордоном. Про це 
повідомляє УНН з 
посиланням на газету The 
Straits Times.

Обсяги інвестицій 
у минулому році в 
порівнянні з 2016 зросли 
на 40%, а також побили 
рекорд, встановлений 
у 2015 році, коли було 
придбано закордонної 
нерухомості на суму 
близько 27,6 млрд доларів 
США, відзначає видання. 
Таким чином, Сінгапур 
зайняв п’яте місце в світі 
за обсягами інвестицій у 
закордонну нерухомість, 
поступившись США, 
Гонконгу, КНР та Франції. 
Найбільші угоди були 
здійснені місцевим

15 січня 2018 р. в Лондоні 
відкрилася нова будівля 
посольства США у 
Великій Британії. Проект 
розробляло архітектурне 
агентство Kieran Timber-
lake. Будівля виглядає як 
скляний куб на березі 
Темзи, обрамлений 
вітрилами з пластика.

Дизайн 12-поверхової 
будівлі нагадує про ідеї 
прозорості та демократії. 
Фасад спроектований так, 
щоб мінімізувати сонячні 
відблиски і одночасно 
отримувати максимальну 
кількість сонячної енергії і 
світла.

www.buro247.ua
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ВЕСНЯНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФОРУМ
28-31 березня 2018 р. у 
ВЦ «Південний-ЕКСПО» 
(м.Львів, вул.Щирецька, 36) 
за підтримки Конфедерації 
будівельників України 
відбудеться Весняний 
Будівельний Форум.
Кожен хто хоче 
продемонструвати свої 
досягнення у будівельній 
сфері, ознайомити 
потенційних клієнтів 
з асортиментом своєї 
продукції, розширити 
дилерську мережу та 
отримати потенційного 
клієнта, може скористатися

чудовим шансом стати 
учасником масштабної 
галузевої події у Львові. 
Також програма передбачає 
цікаві семінари, он-лайн 
презентації, акції та 
розіграші цінних призів!
Звертаємо увагу, для членів 
Конфедерації будівельників 
України діють спеціальні 
умови участі!

В рамках Весняного 
Будівельного Форуму 
традиційно проходить 
XXXVII Міжнародна 
виставка «Буд-ЕКСПО-

весна» та XIII 
Спеціалізована виставка 
«Вікна.Двері.Дах»

Контакти Оргкомітету: 
+38 (032) 297-06-28, 
+38 (067) 675-83-18, 
Expo1@galexpo.lviv.ua, www.
galexpo.com.ua/budvesna

КАЛЕНДАР БУДІВЕЛЬНИКА У лютому 2018 року члени 
КБУ отримають нові порції 
необхідних знань про 
податкові перевірки, а
також зберуться на чергове 
засідання Ради директорів. 
PR спеціалісти матимуть 
змогу обговорити 
концепцію проведення днів 
девелопера в Україні та інші 
спільні ініціативи.
Підключення об’єктів 
будівництва до 
електричних мереж 
турбує всіх будівельників 
– поговорять про це, а 
також продовжать роботу 
з підготовки зауважень до 
проектів підзаконних НПА, 
розроблених на виконання 
ЗУ «Про ринок електричної 
енергії», 14 лютого. 
Довідатися про новий 
Регламент ICAC та 
зміни до процесуальних 
кодексів в частині судової 
підтримки міжнародного 
комерційного арбітражу 
члени Конфедерації можуть 
13 лютого із експертних 
презентацій.

Лютий 2018


