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В МІНРЕГІОНІ СТВОРЮЮТЬ ОФІС 
ПІДТРИМКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
РЕФОРМ (RST)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ЗАТВЕРДИВ НОВУ МЕТОДИКУ 

НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЛІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

НОВІ КРОКИ У 
РЕФОРМУВАННІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ 
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

КАБМІН ВИДІЛИВ 

24 МЛН ГРН. 

ФОНДУ СПРИЯННЯ 

МОЛОДІЖНОМУ 

ЖИТЛОВОМУ 

БУДІВНИЦТВУ

УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

1

н о в и н и  к а б і н е т у  м і н і с т р і в

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, що план 
роботи RST презентований представникам Євросоюзу та ЄБРР. 
Офіс координуватиме три напрями:  енергоефективність, 
будівництво, адміністративна реформа. Основні завдання: 
допомога у просуванні реформ міністерства, посилення 
команди відомства, та найголовніше – аналіз регіонального 
моніторингу впровадження реформ на місцях.

Розробники заявляють, що «на практиці застосування нової 
Методики зумовить приведення оцінки сільгоспземель до 
економічної та виробничої реальності і, відповідно, всі похідні 
від цього показника платежі – наприклад, розрахунок оренди 
чи земельного податку стануть економічно обґрунтованими та 
справедливими».

Уряд вніс на розгляд 
Верховної Ради України 
проект Закону України 
«Про професійну освіту». 
Законопроект зареєстровано 
у Парламенті 10.10.2016 
за реєстраційним № 5160-
1. Основні новели, що 
пропонуються документом, 
полягають в делегуванні 
місцевим органам виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування функцій 
управління професійно-
технічними (професійними) 
навчальними закладами.

За Держпрограмою 
забезпечення молоді 
житлом на 2013-2017 
роки Уряд на 24 млн 
грн. збільшив статутний 
капітал Державної 
спеціалізованої 
фінансової установи 
«Державний фонд 
сприяння молодіжному 
житловому будівництву».
Відповідну Постанову 
було схвалено 11 жовтня 
на засіданні Уряду. 
Кошти передбачені 
у Державному 
бюджеті-2016.

За матеріалами Урядового порталу 
та Мінрегіону
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ПЕРША ПОЛОВИНА ЛИСТОПАДА ВИЯВИЛАСЯ 

БАГАТОЮ НА ЮРИДИЧНІ НОВИНИ: НОВІ ПОРЯДОК 

ЗАЛУЧЕННЯ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У МІСТІ КИЄВІ І 

МЕТОДИКА НОРМАТИВНО-ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ 

ЗЕМЕЛЬ ТОЩО

16 листопада Кабінет 
Міністрів затвердив нову 
Методику нормативної 
грошової оцінки землі 
сільськогосподарського 
призначення. Розробники 
заявляють, що «на практиці 
застосування нової Методики 
означатиме приведення 
оцінки сільгоспземель до 
економічної та виробничої 
реальності і, відповідно, всі 
похідні від цього показника 
платежі – наприклад, 
розрахунок оренди чи 
земельного податку стануть 
економічно обґрунтованими 
та справедливими.» 
 
15 листопада столиця 
отримала новий 
нормативний документ, 
що регламентуватиме з 
наступного року порядок 
сплати замовниками 
будівництва коштів 
пайової участі у розвитку її 
інфраструктури та порядок 
використання цих коштів 
владою. Це дуже важливий  
для забудовників Києва 
нормативний документ, на 

ПОСТАНОВА ВІД 

09 ЛИСТОПАДА 

2016 РОКУ № 806 

Постановою від 09 
листопада 2016 року 
№ 806 «Про внесення 
змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів 
України з питань 
державної реєстрації» 
Кабінет Міністрів 
України привів ряд 
нормативно-правових 
документів з питань 
державної реєстрації 

якому ми зосередимо увагу 
після того, як  отримаємо 
можливість детально 
вивчити ту його редакцію з 
усіма поправками, яка була 
прийнята Київською міською 
радою. 
 
Постановою від 09 
листопада 2016 року № 
806 «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету 
Міністрів України з питань 
державної реєстрації» 
Кабінет Міністрів України 
привів ряд нормативно-
правових документів з 
питань державної реєстрації 
у відповідність до Закону 
України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення 
державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та захисту 
прав власності».
Поряд з цим визначено 
порядок здійснення 
повідомлень власника об’єкта 
нерухомого майна про 
подані/отримані заяви на 
проведення реєстраційних 
дій щодо його майна.

Нормативно-правовий 
акт набрав чинності 16 
листопада. 
 
06 листопада Державне 
агентство з питань 
електронного урядування та 
Держгеокадастр презентували 
черговий електронний сервіс 
– подання на погодження 
проекту землеустрою. Доступ 
до електронного кабінету 
“Е-сервіси” Державного 
земельного кадастру 
надається за адресою e.land.
gov.ua
Електронний кабінет 
«Е-сервіси». забезпечує 
можливість громадянам 
отримувати послуги, 
які надаються органом 
виконавчої влади, що 
реалізує державну політику 
в сфері земельних відносин, 
в електронному вигляді з 
використанням Інтернету.
 
03 листопада 2016 було 
прийнято Закон України 
«Про  особливості здійснення 
заходів державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності». 
У разі підписання цього 
нормативно-правового акта 
Президентом України, до 
31 грудня 2016 року буде 
запроваджено мораторій 
на проведення органами 
державного нагляду 
(контролю) планових заходів 
із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності.
 

у відповідність до 
Закону України «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення державної 
реєстрації прав на 
нерухоме майно та 
захисту прав власності».
Поряд з цим визначено 
порядок здійснення 
повідомлень власника 
об’єкта нерухомого майна 
про подані/отримані 
заяви на проведення 
реєстраційних дій щодо 
його майна.
Нормативно-правовий 
акт набрав чинності 16 
листопада.
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БОРОТИСЯ З 

НЕЗАКОННИМИ 

БУДІВНИЦТВАМИ БУДЕ 

ЛЕВ ПАРЦХАЛАДЗЕ

СПРОЩЕНО ПРОЦЕДУРУ 
БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА ДЛЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

КИТАЙ ПЛАНУЄ НАДАТИ 
ІНВЕСТИЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
ПАРКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

Лев Парцхаладзе зайняв 
посаду заступника міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України Геннадія Зубка. 

Уряд спростив процедуру будівництва житла для 
військовослужбовців. Це передбачено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 755-р
Зокрема, скасовано вимогу щодо необхідності погодження з 
Кабінетом Міністрів України договорів про будівництво на 
конкурсних засадах житла для військовослужбовців Збройних 
Сил, Служби безпеки та Держспецзв’язку на земельних 
ділянках державної власності. 

Прийняте рішення спрощує процедуру укладання договорів, 
що своєю чергою дозволить прискорити вирішення питання 
забезпечення житлом громадян із числа військовослужбовців 
та членів їх сімей

Пріоритетними напрямками 
на новій посаді екс-віце-
губернатор бачить будівельну 
галузь і боротьбу з корупцією, 
передає СтройОбзор з 
посиланням на «КіевVласть»

ДО УВАГИ 

«ЛЮБИТЕЛІВ» 

КЛАПТИКОВОГО 

УТЕПЛЕННЯ!

ГО «СТОП КОРУПЦІЇ!» 

СПІЛЬНО З ДАБІ 

УКРАЇНИ ЗУПИНИЛИ 

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ 

НА СКАНДАЛЬНОМУ 

БУДІВНИЦТВІ В УМАНІКлаптикове утеплення 
багатоповерхівок — проблема 
сучасних міст, яка має дві 
складові. З одного боку, така 
«тепломодернізація» сприяє 
руйнації будівель. З іншого 
боку, власники квартир, 
утеплених таким чином, 
у майбутньому матимуть 
юридичний клопіт із його 
узаконенням.

ДАБІ України спільно 
з Уманською міською 
інспекцією на вимогу 
ГО «Стоп корупції!» 
здійснили захід 
держархбудконтролю, 
за результатами якого 
скасували реєстрацію 
декларації про початок 
будівельних робіт на 
скандальному об’єкті за 
адресою: м. Умань, вул. 
Старицького, 1. 

Таким чином дане 
будівництво сьогодні є 
незаконним.

Інвестиційні компанії CCEC та GCL зацікавилися можливістю 
будівництва парків сонячної енергії у зоні відчуження. Про це 
йшлося під час зустрічі міністра екології та природних ресурсів 
Остапа Семерака, голови Державного агентства України з 
управління зоною відчуження Віталія Петрука із керівництвом 
китайських компаній. Під час зустрічі сторони обговорили 
перспективи впровадження проекту Chornobyl Solar на 
території Чорнобильської зони.
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НАЙБІЛЬША В УКРАЇНІ 

БІГОВА ДОРІЖКА 

ОБЛАШТОВАНА 

ПЛИТКОЮ ВІД 

«КОВАЛЬСЬКОЇ»

PERFECT GROUP В РЕЙТИНГУ КРАЩИХ 

ЗАБУДОВНИКІВ КИЄВА

КРАЩІ В БІЗНЕС-КЛАСІ

КИЇВМІСЬКБУД – LEADER OF THE BRANCH 2016

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ LIKO FRIENDS

ВІД «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

У столичному мікрорайоні 
Березняки відбулося 
відкриття бігової доріжки 
довжиною 2 кілометри. 
Найбільше в Україні 
спортивне полотно 
розташоване навколо озера 
Тельбін.

«Ми раді, що змогли 
долучитися до такого 
знакового проекту у 
соціальній сфері столиці. 
Тротуарна плитка 
«Старе місто» від ТМ 
«Авеню» популярна серед 
замовників, адже вона 
створює не тільки красивий 
ландшафтний дизайн, а й 
досить надійна за якісними 
показниками», – коментує 
Євген Гвоздарьов, директор 
ТОВ «Бетон Комплекс», ПБГ 
«Ковальська».

Тут вже відбулися 
тренування з бігу Open-
RunDay, що проходять у 
рамках підготовки до Wizz 
Air Kyiv City Marathon-2016. 
Спортсмени залишилися 
задоволені новою локацією 
для тренувань.

Журнал «Особистий рахунок» (жовтень, 2016) опублікував 
рейтинг кращих забудовників Києва, в якому компанія 
Perfect Group посіла гідне місце, увійшовши в ТОП-10.

Рейтинг був складений незалежними експертами, які 
комплексно аналізували надійність забудовників, 
кількість і якість об’єктів, умови придбання житла, його 
вартість за квадратний метр і інші чинники.

В межах оновлення рейтингу 
комфортності новобудов 
було проведено дослідження 
новобудов в розрізі районів 
міста. За результатами 
дослідження, ЖК Gene-
va і ЖК SOHOResidence, 
реалізовані будівельною 
компанією GEOS, стали 
кращими в класі «бізнес».

Цього разу представництво 
житлових комплексів в 
бізнес-класі виявилося досить 
великим: було досліджено 16 
об’єктів від 5 забудовників. 
Кількість параметрів, які 
використовуються в рейтингу 
були незмінними, додалася 
лише позиція: закрита 
територія.

Рейтингове агентство 
Євро-Рейтинг займається 
вивченням соціально-
економічного розвитку 
України, зіставленням 
отриманих результатів 
з кращими світовими 
практиками.

Холдингова компанія «Київміськбуд» отримала міжнародну 
нагороду Leader of the branch – 2016. Як зазначили в оргкомітеті 
Національного бізнес-рейтингу в Україні, відповідне звання 
присуджується лідерам рейтингів, які досягли високих 
фінансово-економічних показників у своїй діяльності.

За словами Голови правління – президента «Київміськбуду» 
Ігоря Кушніра, призові місця компанії у рейтингах та лідерство 
в цілому є підтвердженням правильного вектору діяльності 
Холдингу.  

Компанія «Ліко-Холдінг» 
рада повідомити про старт 
Програми лояльності LIKO 
FRIENDS для нових клієнтів, 
які придбали квартиру в 
житлових комплексах Ліко-
Град і Венеція з 07 листопада 
2016 року до 07 листопада 
2017 року.
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ІНІЦІАТИВА 
КОНФЕДЕРАЦІЇ

У листопаді Конфедерація 
будівельників України 
ініціювала та провела ряд 
зустрічей  фахівців з питань 
створення випробувальної 
лабораторії з оцінки робочих 
характеристик будівельних 
виробів, що відповідатиме 
вимогам Регламенту (ЄС) 
№ 305/2011 Європейського 
Парламенту і Ради 
щодо оцінки і перевірки 
стабільності експлуатаційних 
характеристик будівельних 
виробів.

Наявні проблематика та 
перспективи її вирішення 
була обговорені в колі  
фахівців провідних наукових 
та науково-дослідних 
інститутів, представників 
бізнесу та професійних 
об’єднань. Вивчення та 
узагальнення наявних 
проблем, пошук оптимальних 
конструктивних рішень 
триває.

Листом від 03.11.2016 
№ 221/11 Конфедерація 
будівельників України 
направила до Мінрегіону 
проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі 
питання визначення термінів 
виконання вимог приписів 
про усунення порушення 
вимог законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, 
будівельних норм, державних 
стандартів і правил та 
приписів про зупинення 
підготовчих та будівельних 
робіт, які виконуються без 
повідомлення, реєстрації 
декларації про початок їх 
виконання або дозволу на 
виконання будівельних 
робіт» та подати його в 

установленому порядку на 
розгляд Уряду. 

Відповідний документ, 
який був схвалений на 
засіданні Ради директорів 
КБУ 18.10.2016. Документом  
пропонується уточнити, що 
терміни виконання заходів 
щодо усунення порушень, 
які вказуються в приписах, 
встановлюються відповідно 
до типових термінами 
усунення порушень вимог 
законодавства у сфері 
містобудівної діяльності. 
Одночасно планується 
передбачити, що Мінрегіон 
визначить типові терміни 
усунення порушень, які 
вказуються в приписах.

У вівторок, 29 листопада, о 
16 годині відбудеться робоча 
зустріч щодо обговорення 
проекту Закону України 
«Про основні вимоги до 
будівель та споруд, а також 
умови розміщення на 
ринку будівельних виробів, 
гармонізовані з нормами 
законодавства Європейського 
Союзу».

Схвалений Кабміном 
проект Закону передбачає 
визначення основних 
вимог до будівель і 
будівельних виробів, а також 
врегулювання процедури 
оцінки їх відповідності 
встановленим вимогам.

В основу проекту Закону 
покладено положення 
Регламенту (ЄС) № 305/2011 
Європейського Парламенту та 
Ради від 9 березня 2011 року.

Відзначаючи важливість 
конструктивного діалогу 
та з метою прийняття 
остаточного і виваженого 
рішення стосовно подальшої 
долі проекту Закону, в 
обговоренні візьмуть участь 
автори законопроекту, 
представники органів 
державної влади, провідних 
наукових та науково-
дослідних інститутів та 
експерти галузі.

ЩОДО ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ ВИМОГ 
ПРИПИСІВ ПРО УСУНЕННЯ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО

РОБОЧА ЗУСТРІЧ

В МІНРЕГІОНІ
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КБУ СПІЛЬНО З МІНРЕГІОНОМ ТА НДІБМВ 
ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
РИНКОВОГО НАГЛЯДУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Мінрегіон спільно з 
Конфедерацією будівельників 
України та НДІБМВ 
провели круглий стіл 
на тему «Формування 
системи ринкового нагляду 
будівельних матеріалів та 
виробів в межах адаптації 
нормативної бази вимогам 
Євросоюзу до 2020 року».

Обговорення експертами 
гострих питань пройшло 
8 листопада в межах 
міжнародної конференції 
«Сучасні інноваційні 
енергоефективні будівельні 
матеріали і технології у 
будівництві та житлово-
комунальному господарстві», 
яка проходить у 
Міжнародному виставковому 
центрі.

У заході взяли участь 
заступник директора 
Департаменту з питань 
проектування об’єктів 
будівництва, технічного 
регулювання та науково-

технічного розвитку 
Мінрегіону Ігор НОВАК, 
директор ДП «НДІБК» 
Геннадій ФАРЕНЮК, 
головний інженер, кандидат 
технічних наук, аудитор 
Системи сертифікації 
УкрСЕПРО Марк ГРІНБЕРГ, 
повноважений представник в 
східній Європі та центральній 
Азії, Center for Economic and 
Environmental Partnership, Inc. 
Іван ГРИГОРУК, завідувач 
сектору дослідження вартості 
будівництва, нормування 
та розробки кошторисів ДП 
«НДІБВ» Юлія ЯЧМЕНЬОВА 
та інші експерти будівельної 
галузі. Модератором заходу 
виступив Віталій ГРУСЕВИЧ 
– виконавчий директор КБУ, 
найбільшої і найвпливовішої 
організації у будівельній 
галузі.

Провідні спеціалісти галузі 
зосередили увагу на питаннях 
прийняття положень 305-го 
(Регламенту (ЄС) № 305/2011 
європейського парламенту 
і ради) європейської 
директиви для формування 
ринку якісної продукції 
в Україні, необхідності 
створення випробувального 
центру за європейськими 
методиками та стандартами 
та гармонізації європейських 
нормативних документів з 
метою виходу української 

будівельної продукції на 
міжнародні ринки.

Вітчизняні виробники 
сучасних будівельних 
матеріалі прагнуть вийти 
на міжнародні ринки 
збуту, проте українське 
законодавство іще потребує 
доопрацювань.

Виконавчий директор КБУ 
Віталій Грусевич представив 
покрокове виконання 
приведення українського 
законодавства до вимог 
ЄЄ, а також навів приклади 
досвіду інших країн щодо 
запровадження інституту 
органів технічної оцінки 
(ТАВ).

Експерти підкреслили, що 
конструктивний діалог 
з нагальних питань у 
будівельній галузі значно 
прискорить процес 
приведення нормативно-
правових актів України до 
європейського рівня.

Україна проходить 
тернистий шлях 
реформування 
законодавства у багатьох 
сферах суспільних 
правовідносин, 
у тому числі й у 
сфері регулювання 
містобудівної 
діяльності. Відтак КБУ 
розпочала ґрунтовне 
вивчення досвіду у 
сфері будівництва інших 
країн, які демонструють 
розвиток у відповідному 
напрямку, а також 
моделі та принципи 
саморегулювання в 
будівництві, що вдало 
застосовуються на 
практиці. Стежте за 
інформацією від КБУ 
і ви дізнаєтеся, як 
регулюється будівельна 
галузь в провідних 
державах світу.

КОНФЕДЕРАЦІЯ 

РОЗПОЧАЛА 

ДЕТАЛЬНЕ 

ВИВЧЕННЯ 

МІЖНАРОДНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА У 

СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО 

АРХІТЕКТУРНО-

БУДІВЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 
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КОНФЕДЕРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ ПІДГОТУВАЛА ЧЕРГОВІ 
ЗАПИТИ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ З МЕТОЮ З’ЯСУВАННЯ 
СИТУАЦІЇ НАВКОЛО ОНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ НОРМ 

Нагадаємо про те, що 
свого часу, Постанова 
Верховної Ради України від 
12 вересня 1991 року “Про 
порядок тимчасової дії на 
території України окремих 
актів законодавства Союзу 
РСР” поширила дію актів 
законодавства Союзу РСР 
на територію республіки до 
того часу, поки нею не будуть 
прийняті власні документи із 
зазначених питань.
В свою чергу, Головний 
державний санітарний лікар 
України постановою від 09 
березня 1995 року № 01/035 
установив, що на території 
України діють санітарні 
правила; норми і гігієнічні 
нормативи; гігієнічні 
вимоги; методичні вказівки; 
методичні рекомендації; 
методики контролю; накази, 
положення, переліки, 
програми, порядки, інструкції 
та правила, затверджені 
колишнім Міністерством 
охорони здоров’я СРСР за 
умовами, що не суперечать 
санітарному законодавству 
України.
Відтак, Україна й по цей день 
продовжує застосовувати 
цілу низку санітарних норм, 
прийнятих ще за радянських 
часів. 
Утім, з 01 січня 2017 
року набирає чинності 
розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20 
січня 2016 року № 94-р 
“Про визнання такими, що 
втратили чинність, та такими, 
що не застосовуються на 
території України, актів 
санітарного законодавства”.

Зазначений розпорядчий 
акт Уряду визнає такими, 
що втратили чинність 
та не застосовуються на 
Україні акти санітарного 
законодавства, видані 
центральними органами 
виконавчої влади Української 
РСР, в тому числі їх 
посадовими особами, якими 
затверджено санітарні, 

санітарно-гігієнічні, 
санітарно-протиепідемічні, 
санітарно-епідеміологічні, 
протиепідемічні, гігієнічні 
правила і норми, державні 
санітарно-епідеміологічні 
нормативи та санітарні 

регламенти.
Одночасно, згідно з пунктом 
2 Плану заходів щодо 
перегляду та приведення 
у відповідність до 
законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-
правових актів Міністерства 
охорони здоров’я України, 
затвердженого наказом 
Міністерства охорони 

здоров’я України від 
24.02.2016 № 129, Уряд 
доручив МОЗ України до 
кінця цього року розробити 
та затвердити нові санітарні 
норми та правила та інші 
нормативно-правові акти 
на заміну тих, що втратили 
чинність. 
З огляду на відсутність 
інформації про проведену 
уповноваженими органами 
роботу в частині оновлення 
державних санітарних норм, 
а також через неотримання 
відповіді на це питання від 
МОЗу України Конфедерація 
будівельників України 
зробила черговий запит, 
вже до Державної служби з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів.
Наразі маємо ситуацію, 
коли центральні органи 
державної виконавчої влади 
не можуть повідомити 
про стан оновлення 
санітарного законодавства, 
але при цьому намагаються 
перекласти відповідальність 
за здійснення відповідної 
роботи на інші ЦОВи. 
Питання нагальне, адже 
з наступного року поряд 
з архаїзмами санітарного 
законодавства, втрачають 
чинність досить важливі 
правила, що застосовуються у 
будівництві.  
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У Дубаї будують новий 
хмарочос, який по висоті 
буде перевищувати 
знамениту вежу Бурдж-
Халіфа. Будівництво “Вежі” 
обійдеться в 1 мільярд 
доларів, а її висота буде 
перевищувати 828 метрів. 
Будівництво “Вежі” буде 
завершено до 2020 року, 
якраз до початку проведення 
виставки-продаж Expo 2020 
в Дубаї.

 У Шанхаї в районі Пудун почалося будівництво найбільшого 
в світі планетарію, площа якого складе більше 38 тисяч 
квадратних метрів, повідомляє «Сіньхуа». За інформацією 
агентства, планетарій буде включати в себе головну будівлю 
і додаткові конструкції, серед яких громадська обсерваторія і 
сонячна вежа. Розробники планують закінчити будівництво 
планетарію до 2020 року. Будівля буде побудована з 
урахуванням економії ресурсів і буде обладнана, в тому 
числі, системою переробки дощової води, а постачання 
електроенергією буде здійснюватися за рахунок відновлюваних 
джерел.

У Швейцарії відкрили 
57-кілометровий Сен-
Готардський залізничний 
тунель – найдовший у світі. 

Побудований за 17 років 
за 12,2 млрд швейцарських 
франків (близько €11 млрд), 
він скоротить час поїздки 
з Цюріха до Лугано до 2 
годин з нинішніх 2 год. 41 
хв. Регулярне сполучення 
новою магістраллю почнеться 
в грудні, а до цього часу 
будуть проходити технічні 
випробування, повідомляє 
ТАСС.

«ЕКСПО-2017» – найбільша в світі виставка технічних 
досягнень - відкриється в столиці Казахстану в 2017 році 10 
березня 2017 року та триватиме до 10 вересня 2017. Захід 
пройде під девізом «Енергія майбутнього» і буде присвячено 
альтернативним джерелам енергії. В «ЕКСПО-2017» планують 
взяти участь понад 100 країн і міжнародних організацій. 
Передбачуване число відвідувачів — два-три мільйони
Головою координаційного комітету з підготовки та 
забезпечення участі України у Міжнародній спеціалізованій 
виставці «ЕКСПО-2017» призначено віце-прем’єр-міністра, 
Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 
Геннадія Зубка

У ДУБАЇ ПОЧАЛОСЯ 

БУДІВНИЦТВО 

НАЙВИЩОЇ В СВІТІ ВЕЖІ

У ШАНХАЇ ПОЧАЛОСЯ БУДІВНИЦТВО НАЙБІЛЬШОГО 

В СВІТІ ПЛАНЕТАРІЮ. БУДІВНИЦТВО БУДЕ 

ЗАВЕРШЕНО ДО 2020 РОКУ

У БЕРЕЗНІ 2017 У АСТАНІ, КАЗАХСТАН, ВІДКРИЄТЬСЯ 

ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ МІЖНАРОДНИХ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИСТАВОК У СВІТІ. ФУНКЦІОНУЄ 

КОМІТЕТ З ПІДГОТОВКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ 

УКРАЇНИ

У ШВЕЙЦАРІЇ ВІДКРИЛИ НАЙДОВШИЙ ТУНЕЛЬ У СВІТІ 

За матеріалами: ukr.net, economics.unian.ua, dt.ua, geos.ua, kmb.ua, perfect-group.ua, liko-holding.com.ua, kovalska.com. Контакти: + 38 044 200 04 52, office@kbu.org.ua.


