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Із робочим візитом на 
Тернопільщину завітав Віце-
прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадій 
Зубко. Посадовець вже втретє 
приїздить в область. 

Цього разу його мета – 
перевірити, як іде процес 
виконання бюджетів у 
першому кварталі цього року 
та на власні очі побачити 
зміни та плоди реформ 
децентралізації, що успішно 
впроваджують на Тернопіллі, 
а також проблеми, які ще 
потребують вирішення.

В ході робочої програми 
Геннадій Зубко зробив 
цілий ряд важливих заяв 
актуальних для будівельної 
галузі та економіки держави 
загалом.

– Сьогодні в руках громад 
потужні інструменти – 
місцеві бюджети, які зросли в 
3-7 разів, – зазначив Віце-
прем’єр. – Лише за перший 

квартал цього року до 
місцевих бюджетів надійшло 
41,6 млрд. грн., що майже на 
40% більше, ніж у першому 
кварталі минулого року. 

Доходи бюджетів об’єднаних 
територіальних громад  
зросли на 700 млн. грн, 
більше, ніж на 52%.  І ми 
маємо результат – якісні 
зміни по всій країні – 
відбудовані дороги, дитсадки, 

школи, лікарні.
Під час візиту Геннадія Зубка 
на Тернопілля обговорили 
багато питань, які відіграють 
важливу роль у розвитку 
області. Зокрема, йшлося 

про діяльність Державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції. Адже саме на 
Тернопіллі дуже високий 
відсоток відмов у наданні 
дозволів на будівництво.

– Така практика штучних 
відмов має бути припинена.  
Це не дає можливості  
інвесторам реалізовувати 
проекти в області й розвивати 
регіон, – зазначив Віце-
прем’єр. –  Наразі звільнено 
керівника територіального 
управління ДАБІ у 
Тернопільській області 
і призначено тимчасово 
виконуючого обов’язки. Вже 
є результати у наведенні 
порядку. За березень видано 
85 декларацій, що вдвічі 
більше у порівнянні з лютим 
2017 року та видано лише 
одну відмову. Сьогодні триває 
підготовка законопроекту 
щодо удосконалення 
містобудівної діяльності, 
який дозволить перейти на 
нову систему, де будуть тільки  
повідомлення і дозволи. 
Функція архітектурно-
будівельного контролю у 
місцевих органах влади має 
працювати, як сервіс.

http://nday.te.ua
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ПІДПИСАНО ЗАКОН ПРО ДЕРЕГУЛЯЦІЮ: ЩО ЧЕКАЄ 
БУДІВЕЛЬНУ ГАЛУЗЬ

Президент України Петро 
Порошенко підписав закон 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо поліпшення 
умов ведення будівельної 

На засіданні Уряду, 26 
квітня, ухвалена Концепція 
реформування міністерств. 
Разом з тим Мінрегіон вже 
більше року впроваджує 
заходи, передбачені 
цією Концепцією і 
Планом, та є драйвером 
реформ децентралізації, 
енергоефективності та 
держуправління. Про це 
заявив Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко.

«У 2016 році Мінрегіон став 
першим у впровадженні 
реформи держслужби. 
Нам вдалося перейти 
від системи виконання 

діяльності»

Як передає Politeka, про це 
повідомляє прес-служба 
глави держави. Чиновники 
вважають, що підписаний 
закон сприятиме дерегуляції 
господарської діяльності в 
будівництві.

За словами Віце-прем’єр-
міністра – Міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
Геннадія Зубка, закон 
спростить умови ведення 

будівельної діяльності – 
прибере перешкоди розвитку 
бізнесу і усуне корупційні 
ризики.

«Ми скасували зайву 
процедуру отримання 
будівельниками технічних 
умов від ГСЧС з пожежної 
безпеки на будівництво. 
Тепер ці вимоги будуть 
виходити разом з 
архітектурно-будівельними 
вимогами », – пояснив Зубко.

У прес-службі Президента 
також додають, що закон 

вносить зміни до статті 
17 Закону України «Про 
архітектурну діяльність». 
Виключається положення 
про можливість проходження 
професійної атестації 
громадянами, які не 
отримали вищої освіти 
за відповідним напрямом 
професійної атестації.

Функції з архітектурно-
будівельного контролю 
передані органам місцевого 
самоврядування.

https://politeka.net

Прийнята Урядом Концепція реформування 
міністерств вже впроваджується у Мінрегіоні, – 
Геннадій Зубко

доручень до стратегічного 
планування. У Міністерстві 
вже сформовано перелік 
політик, за яке відповідає 
відомство, визначені 
ключові цілі та завдання. 
Для кожного працівника 
встановлені ключові 
показники ефективності, 
від яких залежить розмір 
премій та стимулюючих 
виплат. Розпочав роботу Офіс 
підтримки реформ (RST). 
Цей шлях ми впровадили і 
пройдемо його першими», — 
наголосив Геннадій Зубко.

Він повідомив, що відповідно 
до Концепції в Мінрегіоні 
буде проведена реорганізація, 
в ході якої будуть 

переформатовані підрозділи, 
які відповідають за напрями 
політики, та створений новий 
департамент стратегічного 
планування, аналізу політики 
та європейської інтеграції.

«До липня поточного року 
ми визначимо посади, 
які є ключовими, з точки 
зору впровадження 
пріоритетних для країни 
реформ. Для цих фахівців 
передбачено збільшення 
рівня оплати праці, та ми 
зможемо залучити кращих 
спеціалістів на конкурсній 
основі. Плануємо до вересня 
заповнити вакансії так званих 
реформаторських кадрів. 
Важливо, що працівники 

Міністерства також зможуть 
прийняти участь в цих 
конкурсах» — повідомив 
Геннадій Зубко.

http://www.kmu.gov.ua
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У Верховній Раді 
зареєстровано законопроект 
№ 6540 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих 
актів щодо поліпшення 
інвестиційного клімату».

Документ передбачає 
скасування необхідності 
сплати забудовниками 
пайових внесків на розвиток 
інфраструктури, передає 
«СтройОбзор».

У поясненні до проекту 
закону зазначено, що 
існування пайового внеску 

7 червня 2017 року на 
засіданні Уряду було схвалено 
проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі 
питання надання субвенції 
з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних 
громад». Асоціацію міст 
України на заході представляв 
Виконавчий директор 
Асоціації Олександр 
Слобожан.

Затверджена постанова Уряду 
передбачає розподіл субвенції 
з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних 
громад у 2017 році в обсязі 1,5 
млрд. грн.
АМУ погодила проект 
постанови із зауваженнями, 
які були враховані. Зокрема, 

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО СКАСУВАННЯ 
ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ЗАБУДОВНИКІВ

УРЯД ЗАТВЕРДИВ НОВІ УМОВИ ТА РОЗПОДІЛ СУБВЕНЦІЇ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА 

ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

збільшує витрати на 
адміністративні процедури 
в будівництві в Україні в 
середньому до 15,2%.

«В даний час пайовий внесок 
в розвиток інфраструктури 
населеного пункту фактично 
виступає податком на 
інвестиційну діяльність, що 
встановлює суттєві бар’єри 
для бізнес-діяльності. Крім 
того, такий пайовий внесок 
не має чіткого цільового 
характеру (кошти, сплачені в 
якості внеску, не обов’язково 
йдуть на інфраструктуру ), а 

оплата вартості приєднання 
до інженерних мереж 
сплачується замовниками 
окремо від пайового внеску. 
Понад те, існують значні 
проблеми в адмініструванні 
пайової участі, що пов’язані 
зі складністю розрахунку 
бази для розрахунку внеску 
і можливістю зловживань як 
під час таких розрахунків, так 
і під час можливих відстрочок 
і розстрочок платежу», – 
йдеться в тексті документа.

http://stroyobzor.ua

У 2017 році кошти субвенції 
можуть бути використані 
на розроблення проектної, 
містобудівної та планувальної 
документації, погашення 
бюджетної кредиторської 
заборгованості місцевих 
бюджетів, що виникла під 
час здійснення видатків за 
рахунок коштів, отриманих 
за програмою «Субвенція 
з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних 
громад».

Крім того, кошти субвенції 
можуть спрямовуватися на 
будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання доріг 
місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності 
у населених пунктах, а 
також капітальний та 
поточний ремонт вулиць 

і доріг населених пунктів 
та інших доріг, які є 
складовими автомобільних 
доріг державного значення 
(як співфінансування на 
договірних засадах).
Серед умов надання 
субвенції з’явилася важлива 
новація – щодо врахування 
потреб осіб з обмеженими 
фізичними можливостями 
та інших маломобільних 
груп населення під час 
розроблення проектної 

документації, а також при 
закупівлі транспортних 
засобів загального 
користування, шкільних 
автобусів тощо. 

Цей підхід визначається 
принциповою позицією АМУ 
щодо практичної реалізації в 
Україні принципів Конвенції 
ООН про права осіб з 
інвалідністю.

http://progolovne.ck.ua
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У ДЕРЖСТАТІ ПІДРАХУВАЛИ 

ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

РОБІТ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЯКІ РАЙОНИ КИЇВЩИНИ 

ЛІДИРУЮТЬ З БУДІВНИЦТВА 

ЖИТЛА

Підприємствами області 
в січні-квітні 2017 року 
виконано будівельних робіт 
на суму 1102,8 млн. грн.

Індекс будівельної продукції 
в порівнянні з січнем-квітнем 
2016 року склав 122,5%, 
передає СтройОбзор.

Нове будівництво, 
реконструкція і технічне 
переозброєння склали 
90,0% від загального обсягу 
виконаних робіт, капітальний 
і поточний ремонти - 6,5% і 
3,5% відповідно.

В інтерв’ю журналістам 
Головного будівельного 
порталу України, Лев 
Парцхаладзе, Заступник 
міністра регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України, 
повідомив, що в Міністерстві 
є кілька програм щодо 
поліпшення інвестиційного 
клімату в будівельній галузі.

Велику увагу, за словами 
Льва Ревазовича, приділили 

позиціям України в рейтингу Doing Business: «На жаль, сьогодні 
ми знаходимося на 140 місці рейтингу Doing Business. Ми 
хочемо, щоб будівельна галузь увійшла як мінімум в 50-ку 
рейтингу Doing Business в будівельній сфері».

Як повідомляв Заступник міністра раніше, підвищення позицій 
країни всього на 1 пункт в рейтингу Doing Business, приносить 
країні приблизно 600 млн дол. інвестицій.

Під час інтерв’ю, політик відзначив позитивну тенденцію у 
розвитку будівельної галузі – за останні два місяці індекс 
будівництва виріс на 21% у порівнянні з показниками минулого 
року.

Переходячи до конкретики, Лев Ревазович повідомив про 
закони, які вже прийняті, або чекають доопрацювання. 
Наприклад закон 1817 спрощує дозвільні процедури в 
будівництві вже проголосований, а законопроект 5588, 
завдання якого - поліпшити контроль якості будівництва, 
був прийнятий в першому читанні. Обидва документи 
значно поліпшать позиції в рейтингу Doing Business. Третій 
законопроект, який парламент поки не прийняв, – 3610 про 
скасування пайової участі, відправлений на доопрацювання.

Політик повідомив, що міністерство і далі буде робити все від 
нього залежне для збереження позитивної динаміки розвитку 
будівельної галузі та підвищення позицій України в рейтингу 
Doing Business.

http://budport.com.ua

59% від загального числа 
житлової площі, прийнятої 
в експлуатацію в I кварталі 
2017 року, було побудовано 
в Києво-Святошинському 
районі, а також в місті Ірпінь 
і Бровари. Про це повідомили 
в Держстаті.

Зокрема, Києво-
Святошинський район 
прийняв 122 тис. кв. м житла, 
Ірпінь – 70 тис. кв. м житла і 
Бровари – 22 тис. кв. м житла.

Нагадаємо, всього в 
Київській області прийнято в 
експлуатацію 364,5 тис. кв. м 
загальної площі житла.

http://stroyobzor.ua

Ціни на первинне житло 
в Україні зростатимуть 
разом із підвищенням 
вартості будматеріалів. 
Про це у коментарі УНН 
заявив експерт ринку Сергій 
Костецький. «Сьогодні 
забудовники змушені 
підвищувати ціни на житло 
у гривні і, відповідно, у 
доларовому еквіваленті. 

Адже собівартість 
будівництва дуже сильно 
зросла, а подорожчання 
будматеріалів – ключовий 
фактор, який формує ціну 
первинного ринку. Ми не 
говоримо про глобальне 
зростання цін, але потроху 
вартість житла все ж буде 
зростати», – пояснив 
Костецький. І порадив 
купувати житло на перших 
етапах будівництва.

http://nday.te.ua/

ЖИТЛО БУДЕ 
ДОРОЖЧАТИ

ЛЕВ ПАРЦХАЛАДЗЕ: МАЙБУТНЄ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. ІНВЕСТИЦІЙНА 
ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ 
ЗРОСТАТИ
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На Уряді ухвалили рішення, 
якими забезпечили спрямування 
1,5 млрд грн субвенції з 
державного місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних 
громад. Про це заявив під час 

Станом на 20 квітня в 
будівельну галузь Харківської 
області передбачені 
капітальні вкладення в сумі 
312,3 млн. грн., в тому числі 
за рахунок коштів обласного 
бюджету – 103,3 млн. грн., 
Обласного фонду охорони 
навколишнього природного 
середовища – 15, 9 млн. грн., 
і за рахунок коштів районних 
та міських бюджетів – 141,9 
млн. грн.

Про це повідомив директор 

НА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ОТГ 
ВИДІЛЯТЬ 1,5 МЛРД. ГРН. ЧЕРКАЩИНІ ЩОСЬ 
ТЕЖ ПЕРЕПАДЕ

У БУДІВЕЛЬНУ ГАЛУЗЬ ХАРКІВЩИНИ ПЕРЕДБАЧЕНО 312 МЛН. ГРН. 

КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

засідання Уряду Віце-прем’єр-
міністр – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко, 
коментуючи прийняття 
відповідної постанови КМУ «Про 
внесення змін до постанови КМУ 

від 16 березня 2016 року №200».
– Таким чином 366 ОТГ у 2017 
році отримають фінансове 
забезпечення для підвищення 
якості надання послуг, створення 
ЦНАПів,  відбудову соціальних 
об’єктів, шкіл, дитсадочків, 
реконструкцію та ремонт 
вулиць, доріг, мостів, об’єктів 
водопостачання, впровадження 
енергоефективних заходів, 
закупівлю транспортних засобів 
тощо, – зазначив Геннадій Зубко.

Крім того, Віце-прем’єр-міністр 
повідомив, що субвенція також 
спрямована на розбудову 
інфраструктури з урахуванням 
потреб осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Під 
час розроблення проектної 

документації та закупівлі 
транспортних засобів, зокрема 
шкільних автобусів, будуть 
враховані потреби осіб з 
інвалідністю. Україна має 
створити безбар’єрний простір 
на рівні громад, підкреслив він.

Геннадій Зубко зазначив, що 
саме створення ОТГ в областях 
залучає кошти. Ті регіони, 
які рухаються по реформі 
децентралізації, створюють 
спроможні громади, мають 
можливість отримати більше 
державної підтримки на область.  
Про це інформує прес-служба 
Віце-прем’єр-міністра України.

http://dzvin.news/

Департаменту капітального 
будівництва ХОДА Сергій 
Жуков, передає СтройОбзор.

Що стосується освоєння 
коштів для розвитку 
галузі ЖКГ, то за словами 
директора Департаменту 
житлово-комунального 
господарства та розвитку 
інфраструктури ХОДА Сергія 
Магдісюка, в даний момент 
на продовження і завершення 
робіт на перехідних об’єктах, 
розпочатих у 2016 році, 

виділені 9 млн. 370 тис. грн.

На об’єкти, роботи на 
яких заплановані на цей 
рік, – 10,5 млн. грн. За 
семи перехідним об’єктам 
укладено і зареєстровано в 
Держказначействі додаткові 
угоди, профінансовані 
авансові платежі і розпочато 
роботи. За новим об’єктам 
проведені процедури 
відкритих торгів.

https://news.address.ua
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«УКРАВТОДОР» ПОЧАВ 
ВІДДАВАТИ БОРГИ ПІДРЯДНИКАМ

ЛЬВІВ УВІЙШОВ ДО П’ЯТІРКИ МІСТ 
ІЗ НАЙВИЩИМИ ЦІНАМИ
НА ЖИТЛО

За чотири роки повернули 723 
млн грн

Державне агентство 
автомобільних доріг України 
( «Укравтодор») почав 
виплачувати борги підрядникам, 
які здійснювали дорожні 
роботи в 2010-2014 роках, у 
розмірі 723 млн грн, - повідомив 
виконуючий обов’язки глави 
«Укравтодору» Славомір Новак.

«Укравтодор» почав виплачувати 
борги підрядникам, які 
здійснювали дорожні роботи в 
2010-2014 роках, а кошти з різних 
причин не отримали. Всього 
виплатимо 723 мільйони гривень, 
передбачених постановою 
уряду», – сказав він і підкреслив, 

За підрахункам фахівців, купити 
трикімнатну квартиру у старому 
житловому фонді міста Лева 
можна в середньому за 27 тисяч 
доларів США.

За даними опитування фахівців  
з нерухомості, найліпші цінові 
пропозиції на трикімнатні 
квартири можна знайти на 
околицях обласних центрів і ця 
тенденція зберігається по всіх 
регіонах, інформує портал
domik.ua.

Як вказано у повідомленні, 
найвищі ціни на трикімнатні 
квартири в старому житловому 
фонді зафіксовано в Києві 
– 40 тисяч доларів США. На 
другому місці Одеса – 38 тисяч 

що оплата підрядникам буде 
проводитися прозоро.

«Хочу звернутися до 
підрядників: платити «відсоток», 
щоб передати «наверх», не 
потрібно. Надайте документи в 
казначейство і чекайте оплату. 
Якщо агенти фінансового впливу 
на місцях будуть натякати на 
якісь комісійні - звертайтеся 
до «Укравтодору». Будемо 
розбиратися і порушувати 
справи », – повідомив він.

Згідно з прогнозом Прем’єр-
Міністра України Володимира 
Гройсмана, Дорожній фонд 
запустять в 2018 році.

http://hubs.ua/

доларів. Третю сходинку в цьому 
рейтингу посів Харків – $28000, 
а на четвертому – Львів, де 
квартиру вказано типу можна 
придбати в середньому за 27000 
доларів.

Якщо брати сусідні міста, то 
впритул до Львова наблизилися 
Тернопіль та Чернівці, де 
трикімнатна квартира обійдеться 
в $25 тисяч. У Рівному вона 
коштуватиме 22 тисячі доларів, а 
в Ужгороді та Івано-Франківську 
– по 17 тисяч. Найнижчі ціни 
на Заході України зафіксували 
в Луцьку – 16 тисяч доларів за 
трикімнатну квартиру в старому 
житловому фонді.

http://tvoemisto.tv
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БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ НЕ СТОЇТЬ НА МІСЦІ. В УЖГОРОДІ 
ПРЕЗЕНТУВАЛИ СУЧАСНУ ТЕХНОЛОГІЮ ПОКРІВЛІ ДАХУ
Будівельна галузь не стоїть 
на місці. У світі постійно 
з’являються новинки серед 
будівельних матеріалів та 
нові технології їх монтажу, 
тому щоб йти в ногу з часом 
будівельникам постійно 
потрібно удосконалювати свої 
знання та навички.

У четвер, 11 травня, Ужгород 
відвідали представники 
відомих європейських 
компаній ІКО та BUD MAT 
з презентацією сучасних 
форм покрівлі даху 
бітумною черепицею і 
металочерепицею. У заході 
взяли участь кілька десятків 
покрівельників з різних 
куточків Закарпаття.

Як розповідає його 
організатор Андрій Кадачігов, 
керівник компанії «Каскад 
Сучасне Будівництво», яка 
займається забезпеченням 
покрівельних та фасадних 
матеріалів в Закарпатті, 
ідея проведення такого 
навчального збору 
народилася у ході роботи:

«Спілкуючись на будівельних 
майданчиках з майстрами-
будівельниками, а особливо 
з покрівельниками, 
ми зіткнулись з такою 
проблемою – що монтаж 
дахових систем проводиться 
без дотримання вимог 
виробника. Адже 
дотримуючись інструкцій 
з монтажу виробник 
надає гарантію на 
покрівельні матеріали на 
30-50 років, однак, якщо не 
дотримуватися технології, 
покрівлю потрібно 
ремонтувати вже через 2-3 

роки і гарантія на неї не діє. 
Саме тому ми запросили 
потужних європейських 
виробників в Ужгород, 
висококваліфікованих 
спеціалістів для проведення 
майстер-класів з монтажу 
покрівельних матеріалів».

Серед них й Мартін Матвей зі 
Словаччини, який проводить 
навчальні семінари та працює 
з покрівельними матеріалами 
у Канаді, США та країнах 
Європи:

«Якісний матеріал – 
це тільки 50% успіху. 
Нехтування інструкціями з 
монтажу, які десятиліттями 
напрацьовували спеціалісти, 
зводить усю роботу нанівець. 
Саме тому ми тут – приїхали 
ознайомити закарпатських 
колег з особливостями цього 
виду будівельних робіт».

Відтак протягом дня на 

Питаннями будівельної галузі 
в Кам’янці-Подільському 
опікуватиметься відділ 
державного будівельного 
контролю виконавчого 
комітету. 

Відбулася офіційна передача 
повноважень Державної 
будівельно-архітектурної 
інспекції України (ДАБІ) 
новоствореному органу. 

території компанії «Каскад 
Сучасне Будівництво» 
відбулися відкриті майстер-
класи з ламінованої 
самоклеючої бітумної 
черепиці IKO CambridgeX-
treme і модульної метало 
черепиці Venecia та Fer-
rara виробництва заводу 
BUD MAT. Для наглядної 
презентації організатори 
встановили спеціальні макети 
покрівлі, на яких іноземні 
гості разом з закарпатськими 
покрівельниками й 
проводили практичні 
заняття. 

http://zaknews.in.ua

БУДУЄМО ПО-НОВОМУ: У КАМ’ЯНЦІ БУДІВНИЦТВОМ 
ОПІКУВАТИМЕТЬСЯ НОВИЙ ОРГАН

Документ урочисто підписали 
мер Кам’янця-Подільського 
Михайло Сімашкевич 
та голова Державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції України Олексій 
Кудрявцев. 

Очолить відділ державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Кам’янець-
Подільської міської ради 

Олександр Свирида. 
Основним завданням відділу 
є здійснення державного 
архітектурно-будівельного 
контролю, виконання 
дозвільних та реєстраційних 
функцій у сфері містобудівної 
діяльності.

http://vdalo.info/



8

К В І Т Е Н Ь -Т Р А В Е Н Ь  2 0 1 7,  № 7- 8 / 4 - 5ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ КБУ

УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

н о в и н и  г а л у з і

ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В ОДЕСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ В СІЧНІ-КВІТНІ 2017 РОКУ

НОВИЙ ПОРЯДОК ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Підприємствами області, які 
працювали за будівельними 
контрактами, виконано 
будівельних робіт на суму 1 
млрд. 731 млн. 900 тис. грн.

Про це повідомляє Головне 
управлінні статистики в 
Одеській області.

Індекс будівельної продукції 
в порівнянні з відповідним 

Порядок проведення 
обстеження прийнятих 
в експлуатацію об’єктів 
будівництва, затверджений 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
12 квітня 2017 року № 257, 
діє.

МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ

Предметом обстеження 
згідно Порядку може 
стати будь-який об’єкт, 

періодом попереднього року 
становив 134,8%.

У загальному обсязі 
побудованих споруд, будівлі 
займають 74,5%, з них 62% – 
житлові споруди, нежитлові 
-12,1%. Інженерні споруди 
займають 25,5% в загальному 
обсязі будівництва.

За характером будівництва 

обсяги робіт розподілилися 
таким чином: роботи з нового 
будівництва, реконструкції та 
технічного переоснащення – 
88,9% від загального обсягу, 
решта – з капітального і 
поточного ремонтів (6,4% та 
4,7% відповідно).

https://odessitua.com

що експлуатується, за 
рішенням його власника 
або управителя. Визначені 
також Порядком і випадки, 
коли проведення обстеження 
є обов’язковим. Мета 
обстеження полягає у 
визначенні технічного стану 
будівельних конструкцій, 
мереж і систем будівлі або 
споруди.

ХТО ПРОВОДИТИМЕ 
ОБСТЕЖЕННЯ?

Порядок надає право 
здійснювати обстеження та 
видавати за його результатом 
спеціальний документ – 
паспорт відповідальним 
виконавцям окремих видів 
робіт (послуг), пов’язаних 
із створенням об’єктів 
архітектури.

ЩО В РЕЗУЛЬТАТІ?

За результатом обстеження 

на весь об’єкт в цілому 
складається паспорт у трьох 
примірниках. Допускається 
як паперова, так і електронна 
форми цього документа. 
Вимоги до паспорта 
об’єкта та, безпосередньо, 
його форма мають бути 
затверджені Мінрегіоном. 

Один із примірників паспорта 
передаватиметься на 
зберігання органу місцевого 
самоврядування. 

Якщо ж будуть виявлені 
такі пошкодження, що 
можуть впливати на 
нормальне функціонування 
об’єкта, виконавець 
обстеження зобов’язаний 
проінформувати про них 
власника (управителя) 
об’єкта, місцеву владу, 
територіальні органи 
Держпраці та ДСНС за 
місцезнаходженням об’єкта.

http://kbu.org.ua
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У січні-березні 2017 р. Україна 
прийнято в експлуатацію 
2009,3 тис. кв. м загальної 
площі житла: 57% – в будинках 
з двома та більше квартирами, 
42,6% – в одноквартирних 
будинках і 0,4% – у 
гуртожитках.

Про це повідомили в прес-
службі Держстату, передає 
СтройОбзор.

Загальна площа прийнятого 
в експлуатацію житла 
в I кварталі 2017 року у 
порівнянні з відповідним 
періодом попереднього 
року збільшилася на 9,3%, 
при цьому без урахування 
площі, прийнятої в 
експлуатацію відповідно 
до Порядку прийняття 
в експлуатацію об’єктів, 
побудованих без дозволу 
на виконання будівельних 
робіт, затвердженого наказом 
Мінрегіону від 24.04.2015 № 79 

 На численні звернення членів Конфедерація будівельників 
України впроваджує новий напрямок діяльності Фронт-офісу – 
кошторисну практику.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ? До КБУ долучилися провідні експерти, 
які мають багаторічний досвід з підготовки кошторисної 
документації та моніторингу тендерного процесу.

Вони надійно перевірять готові кошториси, фахово нададуть 
консультації та допоможуть членам КБУ швидко сформувати 
відповідний пакет документів. До Фронт-офісу КБУ також 
можна звернутися з питань розробки індивідуальних ресурних 
елементних кошторисних норм, стандартів організації України, 
укрупнених норм (показників).

Отримати експертну допомогу та надати свої пропозиції 
щодо роботи відділу можна за телефоном (044) 200-04-52 або 
електронною адресою office@kbu.org.ua.

https://www.facebook.com/konbudukr

 Конфедерація будівельників 
України щиро вітає 
Науково-дослідний інститут 
будівельного виробництва 
з визначним ювілеєм – 
70-річчям!

Упродовж свого існування, 
інститут ніколи не 
обмежувався проблемами 
власного розвитку, а 
постійно, цілеспрямовано 
долучається до розв’язання 
найнагальніших проблем 
українського будівельного 
ринку, його структури, 
розробки нормативної бази.

У цей знаковий день, 
зичимо вашому інституту 
й надалі діяти з не 
меншою самовіддачею 

СКІЛЬКИ ЖИТЛА 
ПОБУДУВАЛИ В УКРАЇНІ В 
ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ РОКУ

(далі – Порядок) – на 18,5%.

Обсяг прийнятого в 
експлуатацію житла в містах 
склав 1470,4 тис. кв. м, або 
73,2% від загального обсягу, 
у сільській місцевості – 538,9 
тис. кв. м (26,8%).

За рахунок коштів державного 
бюджету в січні-березні 
прийнято в експлуатацію 3,8 
тис. кв. м загальної площі 
житла (0,2% від загального 
обсягу), що на 38,3% менше 
рівня відповідного періоду 
попереднього року.

Із загальної площі прийнятого 
в експлуатацію житла 1933,6 
тис. кв. м становила площа 
квартир, 75,7 тис. кв. м – 
площа гуртожитків і приріст 
площі існуючих квартир за 
рахунок реконструкції.

http://stroyobzor.ua/

НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ЧЛЕНІВ КБУ

ВІТАЄМО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА З ЮВІЛЕЄМ!

і результативністю, 
примножуючи добрі 
будівельні традиції. Бажаємо 
підтримки від держави та 
бізнесу, розуміння суспільства. 
Нових успіхів вам у важливій 
діяльності на кожен 
подальший день!

https://www.facebook.com/konbudukr
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ПРОДОВЖУЄМО 
ЗАМІНУ 
ЗАСТАРІЛИХ ДБН

АНАЛІТИКИ СТВЕРДЖУЮТЬ: НЕ ВСЕ 
ТАК PROZORRO У ДОРОЖНЬОМУ 
БУДІВНИЦТВІ

На черговому засіданні 
Робочої групи з приведення 
будівельних норм у 
відповідність із міжнародно 
визнаними принципами 
нормування, яке відбулося у 
Мінрегіоні, представниками 
ПАТ «КиївЗНДІЕП» було 
презентовано третю редакцію 
проекту ДБН В.2.2-Х-20ХХ 
«Багатоквартирні житлові 
будинки».

Перша редакція зазначеного 
проекту була направлена 
у профільні установи та 
організації і оприлюднена 
на веб-сайті розробника 
та Мінрегіону. На неї 
було отримано відгуки 
з пропозиціями та 
зауваженнями від 24 установ, 
проектних і науково-дослідних 
організацій, технічних 
комітетів стандартизації.

Друга редакція також 
отримала чимало коментарів. 
Загалом до розробників 
надійшло 664 пропозицій 
та зауважень. Враховано у 
скоригованій редакції проекту 
ДБН близько 60% з них.

Проект ДБН вже погоджений 
Міністерством охорони 
здоров’я України та 
Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій і наразі 
знаходиться на перевірці у ДП 
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

Традиційно усі зацікавлені 
особи та представники 
членів КБУ мали можливість 
надсилати свої пропозиції та 
зауваження на адресу: 
office@kbu.org.ua , що давно 
стало стандартом відкритості 
та публічності Конфедерації. 

https://www.facebook.com/konbudukr

 Консультативно-наглядова 
група (СOST), до якої входить 
Конфедерація будівельників 
України, проаналізувала 
закупівельні процедури 
обласних служб автомобільних 
доріг у 2016 році. Аналітики 
порівнювали цифри й факти 
до (1 січня -1 серпня 2016 
року) та після переходу 
на систему електронних 
закупівель ProZorro.

Перший аналітичний звіт 
присвячений Львівській 
області, яка у 2016 році 
отримала найбільше 
фінансування на ремонтні 
роботи доріг.

Всього протягом 2016 року 
Львівська САД провела 92 
закупівлі: до ProZorro було 
майже 6 млрд гривень і 42 
тендери, а після - 4,23 млрд грн 
і 50 тендерів. При цьому рівень 
конкуренції становив менше 
3-х учасників в середньому 
на кожну із закупівель як до 

початку роботи через Pro-
Zorro, так і після. Експерти 
зазначають, що така тенденція 
спостерігається не лише у 
Львівській САД - низька 
конкуренція основна проблема 
багатьох регіонів.
Іноземні компанії майже не 
приймали участь у подібних 
тендерах. За 2016 рік була 
лише одна спроба, але і вона 
закінчилася для компанії 

невдачею. Причиною такої 
ситуації фахівці припускають, 
що це пов’язано із недовірою 
до роботи тендерних 
комітетів.

Також було виділено 26 (до 
ProZorro) та 10 (на основі 
ProZorro) тендерів з ознаками 
пов’язаності компаній, що 
подавалися на конкурс. Такі 
«дружні» закупівлі можуть 
вказувати на змову учасників. 
Адже ціни, які подають 
компанії, відрізняються 
на невеликий відсоток. На 
думку експертної групи, така 
тенденція може свідчити про 
участь компанії, що давала 
вищу цінову пропозицію, 
не з метою перемоги, а для 
забезпечення проведення 
закупівлі (при поданні менше 
2-х цінових пропозицій, 
закупівля скасовується).

Важливим нюансом 
закупівель загалом є те, що 
кожна область має дочірні 

підприємства, які створені 
Державною акціонерною 
компанією Укравтодор. Вони 
беруть участь у тендерах і 
часто стають переможцями, 
отримують чимале 
фінансування.

https://drive.google.com/
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ЗАВДЯКИ ПРОПОЗИЦІЯМ КБУ ДО 
ЗАКОНОПРОЕКТУ № 1890 РОЗМІР 
ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ЗМЕНШИТЬСЯ

Про необхідність розгляду 
окремих питань з 
удосконалення законодавчого 
регулювання інституту 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту свідчать численні 
звернення до Конфедерації 
будівельників України від 
учасників об’єднання.

Враховуючи це Конфедерація 
підготувала законопроект, 
який був підтриманий 
Радою директорів КБУ на 
її засіданні, що відбулося 
21 лютого 2017 року. Проте 
його не подали суб’єктам 
законодавчої ініціативи, 
оскільки вирішувалося 
питання розгляду Верховною 
Радою України проекту 
ЗУ «Про внесення змін 
до Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» (щодо скасування 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту, реєстр. № 3610 від 
10.12.2015).

Наразі на розгляді у 
Верховній Раді України 
знаходиться проект 
Закону України «Про 
внесення змін до Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 
(щодо додаткового джерела 
фінансування створення 
житлового фонду соціального 
призначення, реєстр. № 1890 
від 30.01.2015). Один із його 
авторів, Голова підкомітету 
з питань будівництва та 
архітектури Комітету 
Верховної Ради України 
з питань будівництва, 
містобудування і житлово-
комунального господарства, 
народний депутат України 
О.О. Марченко був присутнім 
27 квітня 2017 року на 
засіданні Ради директорів 
КБУ, з яким було обговорено 
пропозиції Конфедерації 
щодо законопроекту № 1890.

Зокрема Конфедерація 
звертає увагу, що у чинній 

редакції частини п’ятої статті 
30 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» передбачено 
зменшення розміру пайової 
участі на суму кошторисної 
вартості інженерних мереж 
та об’єктів інженерної 
інфраструктури до місця 
приєднання, що збудовані 
замовником виключно поза 
межами його земельної 
ділянки. Проте в більшості 
випадків, у зв’язку з цілим 
рядом факторів такі об’єкти 
потребують зведення саме 
на тій земельній ділянці, що 
відведена для будівництва. Це 
потрібно також враховувати 
під час розрахунку розміру 
пайової участі, оскільки 
стосується безпосереднього 
створення інфраструктури. 
Тим паче, коли зазначені 
мережі або об’єкти 
передаються у комунальну 
власність.

За результатом обговорення 
на засіданні Ради директорів 
КБУ, було підготовлено 
офіційний лист-звернення 
н.д. Олександру Марченку, 
як одному з авторів  
законопроекту, з проханням 
врахувати пропозиції 
Конфедерації будівельників 
України під час розгляду 
вказаного законопроекту 
відповідно до Регламенту 
Верховної Ради України.

https://www.facebook.com/konbudukr

На фінансовому ринку 
з’явились ознаки 
пожвавлення. Незважаючи 
на те, що відбулася чистка 
банківської системи та 
закрито 90 банків, установи 
які вижили, знаходять 
свої моделі та починають 
кредитувати. Про це доповіла 
на засіданні Ради директорів 
КБУ 27 квітня 2017 року 
Олена Дмітрієва член Ради 
директорів компанія ПАТ «КБ 
«Глобус».

Загалом банкіри очікують 
пожвавлення кредитування 
в 2017 році. Згідно з 
опитуванням НБУ, банки 
висловили оптимістичні 
сподівання зміни ключових 
показників сектору 
протягом наступних 12 
місяців. Уперше з кінця 
2015 року респонденти 
очікують зростання обсягів 
корпоративних кредитів, 
про це повідомили 71% 
опитаних. На підвищення 
якості кредитного портфеля 
бізнесу та домогосподарств 
сподіваються 49% та 63% 
респондентів відповідно. 

https://www.facebook.com/konbudukr

БАНКИ 
ВІДНОВЛЮЮТЬ 
КРЕДИТУВАННЯ 
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КРИЧУЩЕ ЗВЕРНЕННЯ КБУ ДО 
ПРЕЗИДЕНТА ТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ ЩОДО 
СВАВІЛЛЯ НКРЕКП

ПІДТРИМАНО 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
КБУ ЩОДО 
ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ 
ДОВГОБУДІВ

 Численні звернення та 
вимоги будівельників, 
виробників, промисловців, 
низки парламентаріїв 
не дозволили набрати 
чинності Постанові 
НКРЕКП від 31.01.2017 № 
148 «Про встановлення 
величин питомої вартості 
нестандартного приєднання 
електроустановок до 
електричних мереж на 2017 
рік».

Впродовж березня 
проводились консультації 
Комісії з представниками 
індустрії, парламентарями,
представниками 
європейських інституцій. 
Проте не було запропоновано 
ефективного рішення щодо 
усунення перешкод для 
українського бізнесу та з 
урахуванням інтересів всіх 
учасників ринку. Нагадаємо, 
за пропозицією НКРЕКП 
вартість підключення мала 

 Минулого року Конфедерація 
презентувала концепцію 
вирішення питання 
пов’язаного з довгобудами. 
Текст законопроекту про 
заходи вирішення цієї 
проблеми був розміщений у 
мережі Інтернет, проведено 
громадське обговорення. У 
результаті було отримано 
чимало пропозицій та 
зауважень від членів КБУ, 
юридичних компаній, 
постраждалих інвесторів.

Таким чином, Конфедерація 
з урахуванням всіх побажань 
суттєво доопрацювала цей 
проект Закону і 27 квітня 
2017 року презентувала на 
засіданні Ради директорів 
КБУ. У процесі роботи 
законопроект значно 
змінився. Тепер він має 
іншу назву «Про заходи, що 
можуть вживатись з метою 
завершення будівництва 
об’єктів довготривалого 
будівництва».

Якщо раніше намагалися 
вирішити питання довгобудів 
за рахунок платників 
податків, то тепер ключова 
роль відводиться органам 
місцевого самоврядування.

Законопроект вирішує кейси, 
що стосуються довгобудів як 
житлового будівництва, так 
і об’єктів промислового та 
громадського призначення. 

https://www.facebook.com/konbudukr

бути на рівні від 3 до 9 тис.
грн. за кіловат залежно від 
регіону.

27 квітня 2017 року на Раді 
директорів КБУ учасниками 
засідання було підписано 
звернення до Президента 
України П. Порошенка 
та Голови Верховної Ради 
України А. Парубія вжити 
всіх можливих заходів для 
недопущення свавілля 
Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг.

Оскільки затверджені 
наприкінці січня шокуючі 
розміри питомої вартості 
нестандартного приєднання 
це не перші дії Регулятора, 
які передбачають додаткове 
навантаження на будівельну 
галузь та ставить під 
сумнів проекти багатьох 

інноваційних переробних 
підприємств, пов’язаних із 
відновлюваною енергетикою, 
екологією та ін.

Зокрема постановою 
Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг 07 листопада 2016 
року № 1946, зареєстрованою 
в Міністерстві юстиції 
України 16 листопада 2016 
року за № 1485/29615, 
затверджено формулу 
розрахунку розміру плати 
за нестандартне приєднання 
електроустановок до 
електричних мереж. 
Розрахунки за цією формулою 
передбачають відновлення 
застарілих електричних 
мереж за рахунок 
замовників будівництва, які 
потребують приєднання. 
Зазначене призведе до 
значного удорожчання 
будівництва. За попередніми 
розрахунками, таке 
удорожчання може сягати 
12 % вартості нерухомості. 
Національна комісія не 
зважає ні на нинішній стан 
економіки, ні на те, що стан 
обслуговуючої та одночасно 
бюджетоутворюючої 
будівельної галузі напряму 
впливає як на ринок праці, 
так і на споживчі ціни, 
а, отже, і на фінансову 
стабільність кожного 
пересічного громадянина 
України.

https://www.facebook.com/konbudukr
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КОМАНДА ОДНОДУМЦІВ КБУ 
НЕВПИННО ЗРОСТАЄ

УКРАЇНА ПОСИЛИТЬ 
СПІВПРАЦЮ З 
РЕСПУБЛІКОЮ КОРЕЯ

Конфедерація будівельників 
України продовжує бути 
консолідуючим майданчиком 
для вітчизняної бізнес-
спільноти. Тут захищають 
законні інтереси і права 
будівельників, завжди готові 
проконсультувати, надати 
юридичну підтримку та 
довідкову інформацію.

Нині КБУ – це понад 700 
учасників: як приватних 
компаній, так і державних, 
громадських галузевих 
структур. І команда 
однодумців невпинно 
зростає.

27 квітня 2017 на засіданні 
Ради директорів до 
Конфедерації приєднались 
9 провідних компаній 
будівельної галузі. Серед 

них ТОВ «ВЕЛЛЕР» і ТОВ 
«СЕН-ГОБЕН БУДІВЕЛЬНА 
ПРОДУКЦІЯ УКРАЇНА» 
стали членом Ради 
директорів. 

Також до лав КБУ 
прийнято ТОВ «БМ ПРОФІ 
ДЕМОНТАЖ», 

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «ІЗОБУД», 

ГРУПА КОМПАНІЙ 
«АЛКІВ», ТОВ «ВІТЕКС 
УКРАЇНА», ТзОВ 
«БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР», 
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО 
«АКВА-ТЕРМ УКРАЇНА» , 
ТОВ «КОМПАНІЯ «ВЕКА 
БУД».

Членство в КБУ дає 
змогу значно розширити 

коло ділових партнерів 
як в Україні, так і за 

кордоном. Об’єднання 
допомагає налагодити 
стосунки з потенційними 
інвесторами, замовниками, 
постачальниками, 
фінансовими структурами та 
холдинговими компаніями.

Для членів Конфедерації 
відкривається можливість 
використання аналітичних 
матеріалів, малодоступних 
документів, організовується 
участь у бізнес-заходах та 
закордонних делегаціях, 
виїзних засіданнях та 
перемовинах.

https://www.facebook.com/konbudukr

 Республіка Корея належить 
до провідних інвесторів 
та торговельних партнерів 
України в Азії. Через стрімке 
економічне зростання 
цю країну ще називають 
«економічне диво на річці 
Хан», феномен якого криється 
у моделі партнерства держави 
та бізнесу.

З метою сприяння 
подальшого розвитку 
двосторонньої взаємодії 24 
квітня 2017 року відбулася 
зустріч представників 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та ЖКГ і Конфедерації 
будівельників України, 
як провідного об’єднання 
українського бізнесу, з 
представниками Міністерства 
землі, інфраструктури та 
транспорту Республіки 
Корея, Міжнародного 
Центру Співробітництва з 
розвитку міста Республіки 
Корея, Європейського банку 
реконструкції та розвитку, 
Міжнародної асоціації 
підрядників Республіки 
Корея.

Упродовж 25 років наші 
держави підтримували 
активний політичний 
діалог на всіх рівнях, проте 
потенціал співпраці ще 
далеко не розкритий. 

Також варто активно вивчати 
успішний корейський 
досвід із забезпечення 
балансу ринкових важелів 
і державного регулювання, 
оскільки це допоможе досягти 
зростанню українського 
бізнесу.

https://www.facebook.com/konbudukr
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БАНКРУТСТВО ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТОРУ ЙОГО АКТИВІВ

 У юридичній практиці 
судові справи з розгляду 
банкрутства вважаються 
одними з найважчих. Адже 
мало хто володіє прийомами, 
за допомогою яких можна 
відмінити угоди боржника 
та повернути майно у його 
власність, якщо боржник 
продав, «загубив» чи 
приховав всі свої активи, а 
виконання судового рішення 
про стягнення з боржника 
боргу не відбувається.

Серед членів Конфедерації 
будівельників України є 
юридичні компанії, які 
досить давно вивчають це 
питання і мають успішний 
досвід ведення справ з 
банкрутства. Але є й такі, які, 
крім надання відповідних 
послуг, організовують для 
учасників КБУ навчальні 
семінари та тренінги. Так, 
20 квітня 2017 року, член 
Конфедерації адвокатська 
компанія «Соколовський і 
Партнери» провела семінар на 
тему «Банкрутство як дієвий 
інструмент для повернення 
кредитору його активів».

Спікером заходу виступив 
Владислав Філатов, 
арбітражний керуючий, 
керівник практики 
з реструктуризації 

У минулому році галузь 
перейшла від періоду 
депресії до «стабільного 
оптимізму». На сьогоднішній 
день спостерігаються гарні 
показники з виробництва 
будівельної продукції та 
виконання робіт, приріст 
індексу ВВП.

Прискорити цю позитивну 
динаміку допоможе 
підвищення позиції України в 
загальному рейтингу легкості 
ведення бізнесу Doing 
Business. Про це зазначив у 
своєму виступі виконавчий 
директор КБУ Віталій 
Грусевич під час промислової 
маркет-конференції 21 квітня 
2017 року, організатором якої 
виступив член КБУ компанія 
«Енергія води» за підтримки 
Конфедерації будівельників 
України. Він також зауважив, 
що Конфедерація спільно з 
Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва 
та ЖКГ продовжує 
активно працювати 
над удосконаленням 
законодавства щодо 

ІНВЕСТИЦІЇ В ГАЛУЗЬ
заборгованості і банкрутства. 
Під час свого виступу 
він поділився досвідом, 
стратегією, тактикою і 
особливостями успішного 
повернення боргів в 
процедурах банкрутства.

Перше, на що звернув увагу 
експерт, це дії кредитора 
під час виконавчого 
провадження. Також ним було 
визначено важливі критерії, 
якими має керуватися 
кредитор під час прийняття 
рішення про ініціювання 
порушення справи, що 
стосується банкрутства. 
Безцінною підказкою для 
учасників став ексклюзивний 
чек-лист кредитора - перелік 
дій, які максимально 
посилять позицію кредитора 

під час розгляду судової 
справи. А детальний огляд 
стратегії ведення справи 
про банкрутство чітко 
проілюстрував проблемне 
питання повернення активів, 
навіть якщо боржник 
попередньо спробував їх 
приховати. На завершення 
спікер представив яскраві 
приклади успішних справ з 
позитивними наслідками для 
кредитора.

https://www.facebook.com/konbudukr

покращення інвестиційного 
клімату та спрощення 
ведення бізнесу в сфері 
будівництва. 

В Мінрегіоні за участі КБУ 
птроводяться зустрічі 
з експертами World 
Bank Ukraine, на якій 
обговорювали зроблені зміни 
протягом 2016-2017 років та 
їх вплив на позицію України в 
рейтингу Doing Business.

Подібні тематичні 
питання розглянули і під 
час маркет-конференції. 
Найбільш дискусійними 
були – проблеми залучення 
інвестицій в будівництво 
та промислового бізнесу, 
підтримка української 
економіки шляхом розробки 
інвестиційних проектів, 
стратегія та розвиток 
підприємства завдяки 
фінансування міжнародних 
донорів, заходи безпеки при 
отриманні та використанні 
інвестицій.

https://www.facebook.com/konbudukr
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СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ 
ДЕРЖАВИ 
ТА БІЗНЕСУ 
ДОПОМОЖУТЬ 
ПОКРАЩИТИ 
СИТУАЦІЮ НА 
БУДІВЕЛЬНОМУ 
РИНКУ

БУДІВНИЦТВО ДОРОЖЧАЄ

За сприянням 
Мінрегіону, робоча 
група, до якої входить 
і Конфедерація 
будівельників України, 
продовжує перегляд 
регуляторної бази у 
сфері будівництва. 
Метою цієї роботи є 
визначити на скільки 
чинні нормативно-
правові документи 
сприяють веденню 
бізнесу. Запрошуємо 
усіх небайдужих 
учасників будівельного 
ринку долучитися до 
перегляду, пройшовши 
он-лайн опитування чи 
залишивши коментар 
на сайті КБУ у рубриці 
«Обговорення».

У разі зауважень чи 
пропозицій просимо 
надсилати коментарі 
на електронну адресу 
office@kbu.org.ua.

https://www.facebook.com/
konbudukr

З Державні будівельні норми, 
як обов’язкові нормативні 
документи, безумовно 
мають бути у вільному 
доступі. На сайті Мінрегіону 
звичайно розміщено 
скан-копії ДБН у форматі 
PDF, але у повсякденній 
роботі користуватись 
ними не зручно. На це 
часто скаржаться члени 
Конфедерації будівельників 
України. Спеціалізоване 
програмне забезпечення 

 Експерти Конфедерації будівельників 
України відзначають, що з початку 2017 року 
спостерігається збільшення вартості будівництва. 
Це підтверджує і Державна служба статистики, 
яка повідомляє, що ціни на будівельно-монтажні 
роботи в Україні в січні-лютому 2017 року 
порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли 
на 12,1%. Зокрема, найбільші показники мають 
будівельно-монтажні роботи в сфері будівництва 

інженерних споруд - на 16,4%, а також зведення 
нежитлових будівель - на 13,8%. Найменшою 
виявилася вартість будівельно-монтажних робіт, 
які стосуються житлових будинків, - 10,4%.

Також Держстат відзначає, що в порівнянні з 
січнем 2017 року вартість будівельно-монтажних 
робіт в лютому зросла на 1,2% (в січні вартість по 
відношенню до грудня зросла на 0,8%).

https://www.facebook.com/konbudukr

ДЕ ЗНАЙТИ УСІ ДБН У ТЕКСТОВОМУ 
РЕДАКТОРІ WORD?

вимагає придбання ключів 
для кожного робочого місця 
за високу платню. Тому 
Конфедерація взяла ініціативу 
відцифрувати усі ДБН в 
текстовому редакторі Word. 
Це дозволить заощадити 
час та спростити процес 
оформлення документів, у 
яких вимагається посилання 
на державні норми.

Наразі жодний інтернет-
портал будівельної галузі не 

має такого напрацювання. 
Тому тільки на сайті 
КБУ – kbu.org.ua, скоро 
можна буде завантажити 
оригінальну версію чинних 
ДБН у форматі PDF, а також 
нових їх проектів. Проте 
лише члени КБУ матимуть 
КОД для завантаження 
державних будівельних норм 
у текстовому редакторі Word.

https://www.facebook.com/konbudukr
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ЧЛЕНИ КБУ ДОЛУЧИЛИСЯ 
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО ФІНАНСОВУ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ»

СТВОРЕНО
ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
РАДА ГОЛІВ ОСББ»

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ 
НЕДЕТАЛІЗОВАНА ПРОЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦЯ І ЯКІ ЇЇ 
НАСЛІДКИ?

 Член Конфедерації 
будівельників України 
юридична компанія 
Sayenko Kharenko 
взяла активну участь у 
розробці проекту Закону 
України «Про фінансову 
реструктуризацію». Зокрема, 
у співпраці з міжнародними 
консультантами зі Світового 
банку та Європейського банку 
реконструкції та розвитку 
було підготовлено концепцію 
закону, його первинний 
проект та адаптація 
до вимог української 
нормотворчої техніки, а 
також участь в робочій 
групі щодо доопрацювання 
законопроекту до другого 
читання у Верховній Раді 
України.

30 березня 2017 року 
Спостережна рада затвердила 
список арбітрів, які 
обираються з метою розгляду 
спорів, що виникатимуть 
у процедурах фінансової 
реструктуризації.
До списку одноособових 
арбітрів увійшли одразу 
три юристи Sayenko Kha-
renko. Усіх трьох було 
обрано арбітрами за обома 
процедурами фінансової 
реструктуризації: загальній 
та затвердження плану 
реструктуризації.

https://www.facebook.com/konbudukr

 Консультативно-наглядова 
група CoST Україна, до 
якої входить Конфедерація 
будівельників України, 
звертає увагу та працює 
над вирішенням проблеми 
недостатньої деталізованості 
проектно-кошторисної 
документації щодо 
будівництва доріг. Оскільки 
це призводить до численних 
змін важливих документів, 
значного збільшення об’ємів 
робіт, вартості проектів та 
термінів виконання.

Для прикладу: початкова 
проектна документація 

за М-03 Київ – Харків – 
Довжанський на шляху 
Лубни – Полтава передбачала 
50 штучних споруд. Після 
внесення змін до проекту 
ділянка потребувала ще 17.

У зв’язку з додатковими 
обсягами робіт підрядник 
надав Укравтодору ряд 
претензій щодо продовження 
терміну робіт та відповідного 
збільшення фінансування 
(усього 56 претензій за двома 
контрактами). Частина 
претензій була відхилена 
або спростована Службою 
інженера.

На іншій ділянці - Н-01 
Київ–Знам’янка - проектна 
документація передбачала 
будівництво 19 штучних 
споруд. Відповідно ж до змін 
проекту реконструкція Н-01 
додатково вимагала 4. На 
виконання робіт за штучними 
спорудами, не передбачених 
тендерною документацією, 
у генерального підрядника 
виникла екстренна 
необхідність залучити 
субпідрядників.

Ситуація з Н-01 
загострюється, якщо 
звернути увагу на той 

факт, що під час виїзду 
на місця будівництва 
Консультативно-наглядової 
групи було зафіксовано 
фактичне виконання робіт 
за додатковими штучними 
спорудами, які відбувалися 
БЕЗ погодження.

Підкреслюємо, що повторної 
експертизи коригування 
проекту Н-01 не проводилося 
та жодних рішень щодо 
додаткових робіт Кабінетом 
Міністрів не ухвалювалося.

https://www.facebook.com/konbudukr

Як повідомляє «ПроОСББ», 
створено ГО «Всеукраїнська 
рада голів ОСББ», що 
намагатиметься об’єднати 
26000 ОСББ. Планується 
створити 14 відокремлених 
підрозділів по областях.

Їх завдання – навчання 
управлінню будинками та 
заходам енергозбереження та 
енергоефективності.

До кінця року підрозділи 
будуть відкриті у всіх 
регіонах. Президентом 
Асоціації стала доктор наук 
державного управління 
Олійник Наталія Іванівна. 
Віце-президентом – 
експерт Проектного офісу 
секторальної децентралізації 
з питань ЖКГ Бондарук 
Роман.

Після обговорення роботи 
Всеукраїнської ради голів 
ОСББ, мали конструктивну 
зустріч з Віце-прем’єр- 
міністром Геннадієм Зубко 
та погодили подальшу 
співпрацю.

Проектний офіс секторальної 
децентралізації в своїй 
роботі буде взаємодіяти 
з Центральним офісом 
реформи при Мінрегіоні.

http://zhytlo.in.ua
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ЯК ВПЛИНЕ НА БУДІВЕЛЬНУ ГАЛУЗЬ 
УКРАЇНИ ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ 
ТЕХНАГЛЯДУ ПРИ ЗВЕДЕННІ ОБ’ЄКТІВ

Контроль над вартістю 
проведених будівельних робіт 
допоможе країні поліпшити 
позицію в міжнародному 
рейтингу, який формує 
Всесвітній банк.

Як стало відомо Domik.ua, 
Міністерство регіонального 
розвитку планує забезпечити 
максимальну об’єктивність 
відображення показників, за 
якими оцінюється вартість 
будівельних робіт. На думку 
фахівців, точне відображення 
вартості технагляду при 
будівництві має сприяти 
поліпшенню позицій України 
в рейтингу Світового банку 
Doing Business за критерієм 
«Легкість отримання дозволів 
на будівництво».

На сьогоднішній день 
будівельна галузь, як 
прибутковий вид бізнесу в 
Україні, забезпечує 15,2% 
доходу на душу населення. За 
словами заступника Міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
Льва Парцхаладзе, в країні 
відсутня чітка система оцінки 
вартості робіт по технагляду 
за будівництвом.

Бажаючим придбати житло 
в зданих новобудовах Києва 
пропонується переглянути 

Державна архітектурно-
будівельна інспекція в 2017 
році у Черкаській області 
скасувала дії 22 будівельних 
паспортів.

Як стало відомо порталу 
Domik.ua, в 2017 році 
ДАБІ, в Черкаській області 
провела перевірку діяльності 
сектора містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального господарства, 
а також цивільного захисту 
Канівської районної 
державної адміністрації.

За результатами перевірки, 
Державна архітектурно-
будівельна інспекція 

СКІЛЬКИ БУДІВЕЛЬНИХ 
ПАСПОРТІВ СКАСУВАЛА 
ДАБІ У ЧЕРКАСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ В 2017 РОЦІ

існуючі пропозиції від 
столичних забудовників.

«Зараз фактична вартість 
робіт по технагляду складає 
не більше 1-1,5% від загальної 
вартості будівництва, що 
підтверджується даними 
системи електронних 
закупівель ProZorro і 
учасниками ринку. Однак, за 
розрахунками експертів, вона 
була визначена на рівні 5%, 
що майже в три рази більше, 
ніж реально на ринку », – 
підкреслив чиновник.

Такий же висновок зробила 
і «Гільдія інженерів 
техніческого нагляду за 
будівництвом об’єктів 
архітектури». Робота цієї 
організації, яка створена 
з ініціативи інженерів 
технічного нагляду та 
фахівців підприємств і 
організацій будівельної 
галузі, спрямована на 
відпрацювання досвіду 
і процедур виконання 
делегованих Мінрегіоном 
повноважень з професійної 
атестації відповідальних 
виконавців робіт.

Згідно з нормами законів 
України, технічний нагляд 
забезпечується замовником 
або забудовником протягом 
будівництва об’єкту. Для 
цього створюється відповідна 
служба замовника або 
залучаються сертифіковані 
фахівці, що працюють на 
договірній основі.

www.domik.ua

прийняла 63 рішення про 
призупинення та скасування 
чинності будівельних 
паспортів. Так, на підставі 
порушень містобудівних 
норм, прийнято рішення 
про призупинення дії 22 
будівельних паспортів 
і про скасування дії 41 
будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки.

Ті, хто хоче купити 
нерухомість в Черкасах на 
вторинному ринку, уважно 
переглядають список агентств 
нерухомості Черкас.

www.domik.ua
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У МИКОЛАЄВІ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ НА СОЦІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТАХ ОБЛАСТІ

ОБГОВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Загальна проектно-
кошторисна вартість об’єкта 
становить 27,6 млн. грн. Про 
це повідомляє прес-служба 
Миколаївської ОДА.

Завершується ремонт 
спортивного залу та триває 
реконструкція спального 
корпусу Миколаївської 
загальноосвітньої школи-
інтернату №3 I-III ступенів 
Миколаївської обласної ради 
по вулиці 1-а Слобідська, 74 
(I черга).

Роботи на об’єкті 
виконуються за рахунок 
залишку коштів освітньої 
субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, 

 24-25 травня 2017 року 
у м. Києві відбулася VIІ 
Міжнародна конференція 
«UkrCemFor 2017: Цементна 
промисловість. Найкращі 
практики. Перспективи 
розвитку». Організатором 
заходу виступила Асоціація 
виробників цементу України 
«Укрцемент».

Упродовж двох днів 
«UkrCemFor 2017» став 
майданчиком для дискусій та 
об’єднав ключових гравців 

який утворився на початок 
бюджетного періоду.

Загальна проектно-
кошторисна вартість об’єкта 
становить 27,6 млн. грн. На 
сьогодні профінансовано 
робіт на суму понад 
2,9 млн. грн.

Реконструкція інтернату 
передбачає заміну покрівлі 
профільним настилом, 
влаштування огорожі даху 
і слухових вікон, заміна 
водостічної системи, заміна 
внутрішньої обробки, 
утеплення фасадів будівлі, 
заміна дверних і віконних 
блоків, заміна покриття 
підлоги, вимощення, 
перепланування приміщень 

підвалу і першого поверху 
будівлі спального корпусу, а 
також спортивного залу.

Зараз виконано заміну 

покрівлі, облаштовано 
огорожу даху і вікон, 
замінені водостічна система, 
дверні та віконні блоки, 
замінено покриття підлоги 
спортивного залу.

Триває реконструкція 
обласного будинку дитини 
на вулиці Бутоми, 7б. Роботи 
на об’єкті виконуються за 
рахунок коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету. 
Замовником будівництва 
виступило управління 
капітального будівництва 

облдержадміністрації. 
Загальна проектно-
кошторисна вартість робіт 
складає понад 14 млн. грн. 
Зараз ремонтні роботи 
профінансовані на 
2,77 млн. грн.

Проектом передбачена 
реконструкція системи 
опалення з використанням 
заходів енергозбереження, 
пристрій мембранної 
покрівлі, пристрій входів 
і козирків, вимощення 
корпусів №1 і №2. На сьогодні 
вже утеплено фасад корпусу 
№1 та налагоджена система 
опалення.

https://nikolaev-city.net

цементної промисловості не 
тільки України, але й Європи.
У конференції взяли участь 
представники українських 
та міжнародних компаній, 
органів державної влади та 
науки України, Конфедерації 
будівельників України, інших 
галузевих об’єднань.

Голова Ради директорів 
КБУ Олександр Ротов 
виступив у панельній дискусії 
«Цементна промисловість 
і будівництво». У своїй 

доповіді він акцентував 
увагу на важливому аспекті 
ринку – використанні 
новітніх технологій 
виробництва цементу та 
будівельних матеріалів. 
Олександр Сергійович 
поділився думками з приводу 
впровадження європейських 
практик, стандартів та їх 
очікуваний вплив на якість 
будівництва в Україні.

Також на Форумі розглядали 
питання роботи цементної 

галузі в умовах розвитку 
ринку будівництва та 
будівельних матеріалів; 
нових проектів, об’єктів 
будівництва в Україні та за 
кордоном; сучасних важелів 
контролю якості сировини та 
готової продукції цементної 
промисловості; захисту ринку 
від фальсифікату.

https://www.facebook.com/konbudukr
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ФАХІВЦІ НУХТ ПОШИРЮЮТЬ КОЛО НАУКОВИХ 
ІНТЕРЕСІВ НА НОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАПРЯМИ, 
ЩО СТОСУЮТЬСЯ БУДІВНИЦТВА

У міжнародному видавництві 
«Springer» вийшла книга 
д.б.н. Володимира Іванова 
та доцента кафедри 
біотехнології і мікробіології 
Національного університету 
харчових технологій (НУХТ), 
к.т.н. Віктора Стабнікова 
«Будівельна біотехнологія 
(Біогеохімія, мікробіологія 

Мешканці Житомирської 
області отримуватимуть 
з обласного бюджету 
відшкодування 20% суми 
кредиту, залученого на 
встановлення приватних 
сонячних електростанцій. За 
це рішення проголосували 
депутати на сесії 
Житомирської обласної ради 
6 квітня. 

«Відтак, жителі 
Житомирщини мають два 
привабливих фінансових 

та біотехнологія будівельних 
матеріалів та процесів)».

Ця книга є першим 
всеосяжним розглядом 
нового напряму в 
біотехнології – створення 
будівельних біоматеріалів 
і розроблення біопроцесів 
для будівництва. Книга 
«Будівельна біотехнологія» 
являє собою детальний аналіз 
нової міждисциплінарної 
області науки та інженерії, 
яка поєднує застосування 
промислової мікробіології, 
мікробіології довкілля та 
біотехнології в будівництві. 
Вона також пропонує 
критичний огляд усіх 
існуючих біотехнологічних 
процесів і біопроцесів, 
що знаходяться у стадії 
розроблення, для 
застосування у будівництві. 

У книзі обговорюється 

біотехнологічне виробництво 
нових будівельних 
матеріалів, таких як 
самовідновлювальний бетон, 
будівельних біокомпозитів, 
будівельного біопластику 
та біотехнологічних 
сумішей для виготовлення 
біоцементу. Також наведена 
характеристика таких 
важливих біопроцесів для 
захисту навколишнього 
середовища та будівництва 
як біоцементування, 
біозакупорювання, фіксація 
поверхні ґрунту та його 
гідроізоляція, а також 
біоцементуюче покриття 
поверхонь. 

Дана характеристика 
мікроорганізмів, що 
застосуються при 
виготовленні біоматеріалів, 
наведений аналіз біобезпеки 
будівельних біоматеріалів, 
запобігання біокорозії, 

біоушкодженню та 
біообростанню конструкцій. 
Біоініційоване осадження 
кальцію, магнію та заліза у 
вигляді карбонатів, фосфатів, 
сульфідів і силікатів у ґрунті 
для його закупорювання та 
укріплення розглядається 
з геотехнічної, хімічної та 
мікробіологічної точки 
зору. Книга висвітлює роль 
мікробіології в біогеохімічних 
процесах, що застосуються у 
будівництві. Обговорюються 
принципи проектування та 
реалізації біотехнологічних 
процесів у будівництві.

Видання вийшло 
англійською мовою й 
призначене для науковців, 
інженерів і студентів у 
міждисциплінарній галузі 
біотехнології та будівельної 
інженерії.

http://vnz.org.ua

НА ЖИТОМИРЩИНІ СТИМУЛЮЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
стимули до використання 
«сонячної» електроенергії: 
грошову компенсацію 
та «зелений» тариф. 
Спочатку усі охочі зможуть 
заощадити на встановленні 
сонячних панелей, оскільки 
частину витрат візьме 
на себе місцева влада. 
Згодом домогосподарства 
зможуть забезпечити себе 
електроенергією та стати 
менш енергонезалежними, а 
також заробити, продаючи 
надлишок електроенергії у 

мережу за дуже вигідним 
«зеленим» тарифом - 18,09 
євроцентів/кВт*год», –
прокоментував Голова 
Держенергоефективності 
Сергій Савчук.

Житомирська обласна рада 
також прийняла рішення 
надавати компенсацію 
витрат на придбання 
систем сонячного 
теплопостачання та/або 
гарячого водопостачання. Для 
фізичних осіб, ОСББ та ЖБК 

відшкодовуватиметься 15% 
від суми кредиту, залученого 
на ці цілі.

Окрім цього, влада 
області, як і раніше, 
надає співфінансування 
на утеплення житла. На 
реалізацію такої обласної 
програми у 2017 році 
виділено 2,5 млн гривень.

http://zhytlo.in.ua
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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Є ОДНІЄЮ З КЛЮЧОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

На цьому акцентував Віце-
прем’єр-міністр– Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко під 
час колегії в Рівненській 
облдержадміністрації.

«В питання децентралізації 
включається все. Якщо 
це будівництво, то це 
планування території. Якщо 
освіта, то – це опорні школи і 
створення нового освітнього 
простору. В медицині – це 
створення госпітальних 
округів. Адміністративні 
послуги – це ЦНАПи. І так по 
всіх  напрямках – розвитку 
інфраструктури, земельних 
відносинах, екології тощо», - 
відзначив Геннадій Зубко.

Будь-яка реформа, яку 
проводить кожне з 
міністерств, повинна 
опуститися в громади і люди 
мають побачити зміни.

Як поінформував під час 
доповіді заступник голови 
Рівненської ОДА Ігор 
Тимошенко, на Рівненщині у 
2016-2017 роках намітилась 
позитивна динаміка надання 
для людей адмінпослуг, їх 
кількість в рази збільшується. 
А ще торік за Європейські 
кошти реалізували проект зі  

створення ЦНАПу Миляцькій 
об’єднаній громаді. Нині 
подібні проекти готуються 
Клесівською, Радивилівською 
та Козинською ОТГ.

Разом з тим, в усіх ЦНАПах 
області впроваджено 
електронний документообіг, 
це, у свою чергу, стане 
наслідком надання базових 
послуг і міграційної служби, 
зокрема видача українського 
та закордонного паспорта.

На рівні об’єднаних 
територіальних громад 
запрацювала і мережа 
пожежно-рятувальних 
бригад. На Рівненщині вже 
створені в ОТГ 13 місцевих 
пожежно-рятувальних 
підрозділів.

За словами заступника 
голови Рівненської ОДА 
Світлани Богатирчук-Кривко, 
в області тримають курс на 
створення опорних шкіл. 
Існуюча освітня мережа є 
економічно необґрунтованою, 
тому її змінюють і роблять 
акцент на якісну освіту. 
Нині на Рівненщині вже 
створені 10 опорних шкіл, з 
них три – в ОТГ (Козинській, 
Мирощанській та Смизькій). 
Ще 13 опорних шкіл створять 
до кінця року, з них – три 

в ОТГ. Щодо розвитку 
інфраструктури, то як 
раніше відзначав голова 
РОДА Олексій Муляренко, 
обираючи відрізки доріг, 
влада в першу чергу 
орієнтувалася на опорні 
школи в кожному районі. 
Адже створюючи такі заклади 
потрібно піклуватися й про 
доїзд дітей із сусідніх сіл.

Відтак були відібрані відрізки 
доріг між селами Серники 
та Бір Зарічненського 
району, в районі 
Степангорода та Красносілля 
Володимирецького району. А 
також дороги від Рокитного 
до Масевичів та 4 кілометри 
в районі села Кисоричі 
Рокитнівського району.

«Рівненська область з точки 
зору децентралізації і 
проведення реформ на рівні 
країни виглядає непогано. 
І це один з плюсів  в роботі 
ОДА за цей рік. Водночас, 
не потрібно гнатися за 
кимось, потрібно працювати 
на якість. Маленькі 
громади підсилювати через 
приєднання до них тих, хто 
неготовий до об’єднання», - 
звернувся до присутніх Віце-
прем’єр-міністр.

Нині на Рівненщині із 
61 запланованих громад 
вже створено 21 ОТГ. Це 
непоганий результат на фоні 
інших областей. Разом з 
тим, на сьогодні ще відсутні 
ОТГ в Березнівському,  
Володимирецькому, 
Здолбунівському, 

Корецькому, Острозькому, 
Рівненському та 
Рокитнівському районах.

Формування спроможних 
громад має бути пріоритетом 
голів РДА, наголосив 
високопосадовець.

«Якщо керівники районів 
не справляються із 
завданням об`єднання 
територіальних громад, 
особисто клопотатиму перед 
Президентом про ваше  
звільнення. 

Адже ті голови адміністрацій, 
які не розуміють, що 
забирають у громад додаткові 
кошти, коли не сприяють 
об`єднанню громадян, 
працювати не можуть», – 
звернувся до керівників 
районів Геннадій Зубко.

Нагадаємо, місяць тому 
голова Рівненської ОДА 
Олексій Муляренко 
доручив керівникам 
РДА пришвидшити 
децентралізацію. Адже в 
окремих районах дійсно 
відсутні реальні зрушення у 
даному напрямі.

http://www.rv.gov.ua
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ПРОЗОРИЙ ТА 
БЕЗ КАБІНЕТІВ. 
ЯКИМ БУДЕ 
НОВИЙ ЦНАП У 
ЧЕРКАСАХ?

Київміськбуд 
став приватним 
товариством

«СТОПКОР» ЗАКЛИКАВ 
КЕРІВНИЦТВО МІНКУЛЬТУ ЗУПИНИТИ 
ЗАБУДОВУ ІСТОРИЧНОГО КИЄВА

ПІВСОТНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ВИЗНАЧИЛИСЯ З ГЛАВАМИ

Світлини макету 
приміщення нового центру 
адміністративних послуг у 
Черкасах опублікував на своїй 
сторінці у facebbok заступник 
міністра регіонального 
розвитку Лев Парцхаладзе. 
«Днями була затверджена 
архітектурна концепція, 
розроблена командою Dekart 
Studio. 

У сучасній, прозорій будівлі 
без кабінетів і перегородок 
жителі Черкас зможуть 
отримати широкий спектр 
адміністративних послуг 
швидко, доступно і без 
корупції», – написав він. За 
активність та ініціативу він 
подякував представникам 
місцевої влади, авторам 
проекту – за хороший макет.

infomist.ck.ua

Активісти «Стоп корупції» закликали керівництво 
Міністерства культури України припинити видачу дозволів на 
будівництво в історичній частині Києва.

Представники проекту вбачають у діях урядовців корупційні 
складову та антиукраїнську позицію. Подробиці акції 
журналісти виклали у сюжеті.

«На нашу думку, старі будинки в історичній частині столиці 
необхідно підтримувати та реконструювати, а не зносити та 
зводити на їх місці хмаросяги. Незграбні висотки знищують 
історичне обличчя Києва та нашу культурну спадщину.

У рамках акції ми закликали очільника Міністерства Євгена 
Нищука та його заступників припинити погоджувати плани 
на будівництво в центральних кварталах міста», – розповіли 
журналісти «СтопКору».

http://stopcor.org

ПАТ Холдингова компанія 
(ХК) Київміськбуд (Київ), 
один з найбільших 
забудовників України, 
змінило тип акціонерного 
товариства на ПРАТ.

Згідно з повідомленням 
компанії в системі розкриття 
інформації Нацкомісії з 
цінних паперів і фондового 
ринку (НКЦПФР), таке 
рішення прийнято 
загальними зборами 
акціонерів Київміськбуду 
28 квітня 2017 року, передає 
Інтерфакс-Україна.

ХК Київміськбуд створена 
на базі майна державної 
комунальної будівельної 
корпорації Київміськбуд в 
1994 році шляхом об’єднання 
в її статутному капіталі 
контрольних пакетів 
акцій 28 підприємств і 
інших активів. До складу 
ХК входять 40 АТ, у яких 
компанія володіє акціями, 
шість дочірніх підприємств 
і 51 підприємство на правах 
асоційованого члена.

ХК Київміськбуд за 
підсумками 2016 року 
збільшила обсяг чистого 
прибутку на 9,8% порівняно 
з 2015 роком – до 99,885 млн 
грн.

Основним акціонером ХК 
Київміськбуд, згідно з даними 
НКЦБФР, на 27 березня 2017 
року був Київська міська рада 
(80%).

http://biz.nv.ua/

Сьогодні, 30 квітня, відбулися 
вибори голів територіальних 
громад в 19 областях України.

Ділянки працювали з 9.00 до 
20.00.

Раніше Віце-прем’єр-міністр 
–Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 
Геннадій Зубко сказав, що 30 
квітня - день народження 47 
об’єднаних територіальних 
громад.

“Об’єднання громад - це 
нові можливості для 
відповідальних і небайдужих 
громадян, які готові 
власноруч творити на своїх 
територіях”, - сказав міністр. 
За його словами, символами 
змін можуть стати сучасні 

школи, дитячі сади і будинки 
культури.

Раніше  “Знай.ua” повідомляв, 
що головним завданням 
новостворених ОТО 
(Об’єднаних територіальних 
громад) є перш за все 
розвиток економіки в 
регіонах. Однак для цього, 
як вважає Зубко, очолити 
їх повинні люди, які добре 
розбираються в господарстві і 
менеджменті.

https://znaj.ua/
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ОПРИЛЮДНИВ 
ПРОЕКТ 
БУДІВНИЦТВА 
КОМПЛЕКСУ 
З ПЕРЕРОБКИ 
РАДІОАКТИВНИХ 
ВІДХОДІВ

Енергонезалежність – спільна справа 
держави, бізнесу і громадян, — Геннадій Зубко

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА СОНЯЧНОЇ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ – МІНІМУМ 
1.1 ГВТ, – ГЕННАДІЙ ЗУБКО

Кабінет міністрів опублікував 
проект будівництва 
комплексу з переробки 
радіоактивних відходів. 
Вартість будівництва складе 
1,164 млрд гривень.

Комплекс по переробці 
радіоактивних відходів від 
Хмельницької АЕС буде 
побудований в 2017-2020 
роках.

Раніше повідомлялося, 
що Запорізька атомна 
електростанція (ЗАЕС, 
Енергодар) отримала першу 
в 2017 році партію ядерного 
палива виробництва компанії 
Westinghouse (США).

http://nv.ua/

Енергонезалежність – спільна 
справа держави, бізнесу і 
громадян. Відповідальний 
бізнес, впроваджуючи 
енергозберігаючі технології, 
інвестує не лише у 
власне виробництво, а у 
енергоефективність всієї 
держави. Це і є якісна 
соціальна відповідальність.

Про це заявив Віце-
прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадій 
Зубко, під час відвідання  
квадрогенераційного заводу 
системи компаній Кока-Кола, 
що виробляє електроенергію, 

Перспективи виробництва 
сонячної електроенергії 
у Чорнобильській зоні – 
мінімум 1.1 ГВт енергії. 
Це, фактично, співмірно з 
потужністю 4 енергоблоку 
Чорнобильської атомної 
електростанції.

Про це повідомив Віце-
прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадій 
Зубко під час офіційного 
візиту Президента України 
Петра Порошенка до Білорусі 
з нагоди річниці аварії на 
ЧАЕС.

Віце-прем’єр-міністр 
зазначив, що за сприяння 
Мінприроди перший проект 

відновлювальної сонячної 
енергетики на території 
зони відчуження вже 
почали реалізовувати. Там 
із залученням українських 
інвестицій будується 
невелика сонячна станція.

«Проте у Чорнобильській 
зоні на площі у понад 2000 
га ми маємо величезний 

потенціал для генерації 
альтернативної енергетики, в 
першу чергу сонячної. Маємо 
перетворити зону відчуження 
на  територію розвитку, 
інновацій, інвестицій та 
відкрити Україні й світу її 
нові можливості», – зазначив 
Геннадій Зубко.

http://www.kmu.gov.ua

енергію тепла, енергію 
холоду та вуглекислий газ. Це 
один з успішних прикладів 
енергоефективності та 
енергетичної незалежності, 
що реалізований великим 
підприємством.

«Для нас важливо, щоб 
бізнес був ефективним, 
скорочував свої видатки й 
спрямовував заощаджені 
кошти на соціальні програми. 
Завдання держави – створити 
умови для розвитку бізнесу, 
інвестиційного клімату. 
Немає окремо справи 
держави, окремо – справи 
бізнесу, окремо інтересів 

людей. Залучення інвестицій 
в Україну – це наша спільна 
мета», – додав Віце-прем’єр-
міністр.

http://www.kmu.gov.ua
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TIU КАНАДА 
ПОЧИНАЄ 
БУДІВНИЦТВО 
СОНЯЧНОЇ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
В НІКОПОЛІ 

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА СТІНИ НА КОРДОНІ США
ТА МЕКСИКИ МОЖЕ ЗРОСТИ ДО $66,9 МЛРД
Щорічні витрати на ремонт і 
обслуговування стіни можуть 
скласти $150 млн

Вартість будівництва стіни на 
американо-мексиканському 
кордоні складе приблизно 
$66,9 млрд.

Про це йдеться в поширеній 
у вівторок доповіді, складеній 
помічниками сенаторів-
демократів з комітету 
Конгресу США з національної 
безпеки і справах урядових 
установ, який здійснює 
нагляд за цим проектом.

«При $36,6 млн за милю (1,6 
км) вартість стіни завдовжки 
в 1827 миль (2940 км) може 
перевищити $66,9 млрд. 
Таким чином кожен чоловік, 
жінка і дитина в США 
заплатять більше $ 200 за 
будівництво стіни», - йдеться 

TIU Канада розпочне 
будівництво 10-мегаватної 
сонячної електростанції 
в Нікополі у п’ятницю, 9 
червня о 14:00 на території 
Нікопольського заводу 
феросплавів.

TIU знаходиться у власності, 
та управляється офісом 
компанії Refraction As-
set Management (RAM), 
інвестиційної кампанії з 
міста Калгарі, провінція 
Альберта, Канада. 
Нікопольська сонячна 
електростанція – перша 
інвестиція канадців з TIU
в українську економіку.

Запрошуємо журналістів 
відвідати цей захід. 
Програма заходу передбачає 
урочисте закладення нової 
електростанції та прес-
конференцію з Майклом 
Юрковичем, президентом 
RAM, під час фуршету.

www.refractionam.com

Архітектор і дизайнер 
Хеннінг Штуммел 
спроектував і побудував 
будинок для себе і своєї 
сім’ї в Лондоні. Головним 
завданням було створення 
тихого і усамітненого місця 
всередині міського життя. 
Володіючи мінімальною 
площею для будівництва, 
архітекторові вдалося 
знайти незвичайне 
рішення будинку, досить 
функціонального для життя і 
не порушує загального плану 
навколишньої забудови.

НЕЗВИЧАЙНА СПОРУДА: БУДИНОК АРХІТЕКТОРА
В МІСЬКИХ ДЖУНГЛЯХ ЛОНДОНА

в опублікованому документі.

За підрахунками 
Демократичної партії, 
щорічні витрати на ремонт і 
обслуговування стіни можуть 
скласти $150 млн. При цьому 
в доповіді наголошується, що 
на даний момент «не існує 
достовірної оцінки вартості 
будівництва всієї споруди» на 
кордоні двох країн.

Раніше міністерство 
національної безпеки 
заявляло про те, що на 
будівництво стіни необхідно 
$21,6 млрд. Глава комітету 
Сенату Конгресу США 
з національної безпеки 
і справах урядових 
установ Рон Джонсон 
вказував на $5-8 млрд, 
грунтуючись на витратах 
Ізраїлю з будівництва 
загороджувальної споруди на 

кордоні з Єгиптом.

Нагадаємо, що президент 
Дональд Трамп одним 
зі своїх указів підписав 
«антимігрантську» заборону 
в США. Згодом він заявив, 
що Сполучені Штати 
будуватимуть на кордоні з 
Мексикою «стіну» та зажадав 
від Мексики оплатити 
частину будівництва.

http://glavcom.ua

Червоний колір 
облицювання об’єднує шість 
взаємопов’язаних блоків, 
кожен з яких має унікальні 
розміри. Всі контейнери 
містять окрему кімнату, 
а також туалет і сходи. 
Безпосередньо перед входом 
знаходиться гараж, а в 
інших частинах розташовані 
спальні, передпокій, 
вітальня, кухня і їдальня. 
Проект також включає в 
себе невеликий відкритий 
басейн з одного боку двору, 
який допомагає природному 

охолодженню і створює 
відображення, що грають на 
фасадах будівлі в сонячну 
погоду.

http://www.gogetnews.info
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ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТ НЕМОЖЛИВА 
БЕЗ УЧАСТІ КИТАЮ

В США РОЗРОБИЛИ 
3D-ПРИНТЕР ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА 
БУДИНКІВ

Маємо остаточно визначити 
формат співпраці в 
реалізації масштабних 
проектів, що впроваджують 
китайські корпорації в 
Україні. Зокрема такі, як 
«Повітряний експрес», 
технічне переоснащення 
й модернізація підрозділу 
«Шахта імені Д. Ф. 
Мельникова», спів праця 
з ПАТ «ДПЗКУ». На часі 
розроблення маршрутної 
карти співпраці. Такі 
напрями окреслив Віце-
прем’єр-міністр — Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Геннадій 
Зубко під час зустрічі з 
головою правління великої 
китайської компанії China 
Machinery Engineering Corpo-
ration (СМЕС) Сунь Байєм.

Проект «Повітряний експрес» 
чекає на оновлення й 
реалізацію фахівцями з КНР. 

«Ми налаштовані на 
подальший розвиток 
двосторонніх торговельно-
економічних та інвестиційних 
відносин з КНР, насамперед 
у промисловому секторі, 
транспортній інфраструктурі, 
сільському господарстві, 
сфері надання послуг, в галузі 
туризму й ІТ-технологій. 
Чітке визначення формату 
подальшої спільної реалізації 
проектів дасть користь та 
успіх обом державам. А також 
надасть змогу Україні вийти 
на ринки третіх країн», — 
зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр додав, 
що протягом травня буде 
запропоновано маршрутну 
карту співпраці, до якої 
входитиме питання щодо 
створення агропарків і 
на території Китаю, і на 
території України. Окремо 
розглядають питання участі 
китайських підприємств у 

приватизації українських 
активів у різних секторах 
економіки.

«Необхідно докласти 
максимум зусиль до 
активізації інвестиційної 
співпраці між Україною 
та КНР, а саме приходу 
приватного китайського 
капіталу на український 
ринок. Участь китайських 
підприємств у приватизації 
стане додатковим рушієм 
співробітництва. Це 
сприятиме розвитку не тільки 
двосторонньої співпраці, 
а й реалізації Китаєм 
стратегії співробітництва 
з країнами європейського 
простору, а Україною — своєї 
євроінтеграційної політики», 
— цитує слова Геннадія Зубка 
прес-служба віце-прем’єр-
міністра. 

Відділ новин
«Урядового кур’єра»

Дослідники із 
Массачусетського 
технологічного інституту 
(MIT) створили мобільний 
3D-принтер для будівництва 
будинків, повідомляє CNN.

Система дозволяє менше, 
ніж за 14 годин вивести 
опорні конструкції 
округлої форми, діаметром 
приблизно 15 метрів і 
висотою близько 4 метрів. 
3D-принтер представляє 
два маніпулятора, які 
обертаються, – великий 
і маленький. Установка 
встановлюється на те місце, 
де планується «надрукувати» 
будинок, далі маніпулятори 
в автоматичному режимі 
створюють каркас будівлі 
зсередини зі спеціальної піни. 
Після завершення процесу 
принтер витягується з 
приміщення.

Спеціалісти інституту 
відзначають, що цей спосіб 
дозволяє істотно знизити 
та прискорити будівництво, 
а також зробити його 
безпечнішим. 3D-принтер в 
перспективі повинен стати 
повністю автономним, але 
наразі за його роботою 
стежить оператор у цілях 
безпеки. Дослідники 
вважають, що в майбутньому 
пристрій може оснащуватися 
сонячною батареєю. Детальна 
інформація про ці розробки 
опублікована на сторінках 
наукової журналу Science 
Robotics.

http://aspekty.net


