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Якщо ми кажемо про чергу в 
дитячі садочки в 65 тисяч по 
країні, то сума, яка необхідна 
на подолання проблеми 
і реалізації будівництва 
складає 15 млрд гривень. 
Про це заявив на засіданні 
Уряду Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій 
Зубко, коментуючи питання 
дошкільної освіти.

«Якщо проаналізувати, де 
потрібно будувати садочки, 
то найбільша черга у 
дитсадки сьогодні є саме в 
обласних центрах. У Львові 
черга складає 2 800, в Одесі – 
6 500. Якщо ми подивимося 
на бюджети розвитку цих 
міст, які за 7 місяців 2017 
року збільшилися на 22 
млрд гривень, то виникає 
питання саме пріоритетів 
місцевого самоврядування», 
— наголосив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр 
окремо зупинився і на 
питанні виділення коштів 

Відтепер до розробки 
державних будівельних 
норм зможуть долучитись 
більше фахових та 
експертних організацій. Ми 
продовжуємо спрощувати 
процедури розробки ДБН, 
робимо їх прозорими та 
менш зарегульованими, 
впроваджуємо європейські 
підходи.

Так Віце-прем’єр-міністр 
– Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко 
прокоментував урядову 
постанову, якою внесені 
зміни до «Положення про 
базову організацію з науково-
технічної діяльності у 
будівництві».

«Ми розширили перелік 
організацій, які можуть 
брати участь у розробці 
ДБН. Адже сьогодні в Україні 
є багато організацій, що 
мають фаховий і експертний 
потенціал у цій сфері, але не 
мають юридичного статусу 

з Державного фонду 
регіонального розвитку. 
«З 3,5 млрд гривень ДФРР 
передбачено фінансування 
243 об’єктів освітньої сфери. 
Вирішити питання з чергами 
в дитячі садочки можна 
за 3 роки, будівництво 
яких продемонструє нову 
якість об’єктів дошкільної 
освіти. Сьогодні темпи 
будівництва житла не 
відповідають потребам у 

соціальних об’єктах. Якщо 
проаналізувати скільки 
вводиться в експлуатацію 
квадратних метрів (а за 2017 
рік – збільшення на 17% 
житлового будівництва) 
і кількість збудованих 
дошкільних закладів, то ми 
побачимо цілісну картину, в 
першу чергу по всіх обласних 
центрах», — підкреслив 
Геннадій Зубко.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА 
КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

ТЕМПИ БУДІВНИЦТВА 
ЖИТЛА НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ 
ПОТРЕБАМ У СОЦІАЛЬНИХ 
ОБ’ЄКТАХ, – ГЕННАДІЙ ЗУБКО

ВІДТЕПЕР ДО РОЗРОБКИ ДБН 
ЗМОЖУТЬ ДОЛУЧИТИСЬ БІЛЬШЕ 
ФАХОВИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ, – ГЕННАДІЙ ЗУБКО

базової організації. Тож, 
ми спростили процедуру 
отримання статусу базової 
організації-розробника 
проектів ДБН.  Зокрема, 
скасували обов’язкову вимогу 
щодо наявності в організації 
технічного комітету із 
стандартизації, а також 
вимогу мати десятирічний 
досвід розробки нормативних 
документів. Такий підхід 
дозволить зробити процес 
розробки ДБН якіснішими, 
а самі ДБН відповідатимуть 
сучасним тенденціям у 
будівництві», – зауважив 
Геннадій Зубко.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА 
УКРАЇНИ

Ж У Р Н А Л
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ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ ОБСЯГИ 
БУДІВНИЦТВА ЗРОСЛИ МАЙЖЕ НА 
ЧВЕРТЬ, – ЛЕВ ПАРЦХАЛАДЗЕ

Рейтинг підвищився 
зі стабільного до 
позитивного – з 
Caa3 до Caa2. 

MOODY’S 
ПІДВИЩИЛО 
РЕЙТИНГ УКРАЇНИ 
ЗАВДЯКИ 
РЕФОРМАМ 

УКРАЇНА МАЄ ВЕЛИКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ, ЯКИЙ ПОКИ ЩО НЕ РЕАЛІЗОВАНИЙ, 
– ПОСОЛ США

За підсумками січня-червня 
2017 року підприємства 
України виконали будівельні 
роботи на суму 36 млрд 
грн, індекс будівельної 
продукції по відношенню до 
аналогічного періоду 2016 
року склав 124,6%. Про це 
повідомив заступник міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
Лев Парцхаладзе, передає 
УНН.

«Цей рік продовжує 
показувати, що галузь 
стабільно розвивається. За 
підсумками першого півріччя 
підприємства вже виконали 
будівельні роботи на суму 36 
млрд грн. Об’єми будівництва 
за січень-червень 2017 року 
зросли майже на чверть у 
порівнянні з аналогічним 

Рейтингове агентство Moody’s 
Investors Service вперше за 
майже два роки змінило 
суверенний рейтинг України 
зі стабільного на позитивний. 
Про це повідомляється на 
сайті агентства. Прогноз 
підвищили на один щабель – 
з Caa3 до Caa2. 

«Оновлення суверенного 
рейтингу України до Caa2 
засноване на наступних 
ключових факторах: 
кумулятивний вплив 
структурних реформ, які, 
якщо вони будуть стійкими, 
як очікується, поліпшать 
динаміку державного боргу; 
значне зміцнення позицій 
України на міжнародній 
арені», – йдеться в 
повідомленні.

Moody’s також підвищило 
довгостроковий рейтинг 
емітентів в іноземній 
валюті з фінансування 
інфраструктурних проектів 
(Fininpro) з Caa3 до Caa2.

Нагадаємо, суверенний 
рейтинг України був 
підвищений на один 
щабель з Ca до Caa3 в 
листопаді 2015 роки після 
успішної реструктуризації 
українського державного 
боргу.

http://tyzhden.ua

періодом минулого року. Крім 
цього, по відношенню до 
попереднього місяця також 
спостерігається зростання – 
більш ніж на 13%. Впевнений, 
за результатами року падіння 
цього показника, як мінімум, 
не буд», – сказав він.

За підсумками півроку 
житлове будівництво зросло 
на 16,5%, нежитлове – на 
27,3%.

Нагадаємо, на думку 
експертів, саме розвиток 
будівельної галузі — шлях 
виходу з економічної кризи, 
адже кожна інвестована 
у будівництво гривня 
приносить державі у п’ять 
разів більше. В Україні, 
після деякого спаду, сфера 
будівництва пожвавилась 
та продовжує розвиватися 
доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший 
столичний забудовник 
«ХК «Київміськбуд» ввів 
в експлуатацію протягом 
2016 року понад 300 тис. 
кв. м житла, паркінгів, 
комерційних площ. Загалом 
холдинг ввів в експлуатацію 
на 10% більше площ у 
порівнянні з 2015 роком.

Джерело: УНН

Україна має великий 
економічний потенціал, але 
поки що його не реалізувала. 
Про це сказала посол США 
в Україні Марі Йованович 
під час економічного форуму 

Світового конгресу українців 
«Підтримка економічного 
розвитку України: співпраця 
між Урядом і діаспорою», 
передає кореспондент УНН. 

«За останні три роки Україна 
досягла більшого поступу, 
провела більше реформ, ніж 
за попередні 22 роки. Ми 
також визнаємо, що зробити 
треба багато. І Україна має 
величезний економічний 
потенціал, який не цілком 

поки що є реалізований», – 
наголосила посол.   

М. Йованович підкреслила, 
що Україна має добре 
майбутнє, до якого наразі 
рухається.  

«Але вона (Україна - ред.) 
повинна ці цеглини свого 
майбутнього закласти вже 
сьогодні», – зазначила вона.  

Джерело: УНН
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На сьогодні немає підстав 
для зростання вартості 
житла в Україні до кінця 2017 
року. Таку думку висловив 
у коментарі УНН Віце-
прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко.

«Зростання вартості 
житла, в першу чергу, 
відбувається за рахунок 
одного фактору – інфляції. 
Це те, що швидко впливає 
практично на курс валюти, 
і те, що безпосередньо 
відображається в будівельних 
матеріалах і впливає на 
вартість. Поки що таких 
підстав на цей рік немає», – 
переконаний Віце-прем’єр.

Другим чинником, який 
впливає на вартість житла, 
за словами Г. Зубка, є стрімке 

Як повідомив Прем’єр-
міністр України Володимир 
Гройсман, вже більше 2600 
об’єктів було ведено в 
експлуатацію онлайн. Для 
такої процедури не потрібно 
відвідування контролюючих 
органів.

Також він підмітив, що 
електронні послуги надаються 
тільки найбільш популярним 
об’єктам з категорії СС1, 
в яку входить приватна 
забудова, адміністративно-
побутові будівлі та 
малоквартирні будинки. 

Сьогодні, головне питання, 
що хвилює людей в громадах 
– матеріалізація реформи 
децентралізації. Починаючи 
від створення нових об’єктів, 
інфраструктури, закінчуючи 
зміною якості життя 
простих українців на місцях 
в соціальній сфері, освіті, 
охороні здоров’я.

На цьому наголосив під час 

ГЕННАДІЙ ЗУБКО НАГАДАВ МІСЦЕВОМУ 
САМОВРЯДУВАННЮ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПІДСТАВ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ 
ЖИТЛА ДО КІНЦЯ РОКУ НЕМАЄ, – 
ГЕННАДІЙ ЗУБКО

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ОНЛАЙН НАБИРАЄ ПОПУЛЯРНОСТІ

наради з децентралізації з 
головами ОТГ, РДА, мерами 
міст Житомирщини, Віце-
прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко.

«Житомирська область, яка є 
в трійці лідерів по створенню 
ОТГ, має зайняти лідируючі 
позиції і по якості надання 
послуг. Це, в першу чергу – 
ваша зона відповідальності. 
І коли ми кажемо про 
передачу повноважень 
на місця, додаткових 
фінансових ресурсів – всі 
повинні пам’ятати про свою 
відповідальність не тільки 

при впровадженні реформи 
децентралізації, а й реалізації 
державної політики», – 
підкреслив Геннадій Зубко.

В ході наради, Віце-
прем’єр окремо зупинився 
і на реалізації проектів в 
Житомирській області, 
зазначивши, що до сих пір 5 
ОТГ не подали проекти, які 
можуть реалізовуватись за 
рахунок держсубвенції на 
розвиток інфраструктури 
ОТГ.

«Державна фінансова 
підтримка для ОТГ не 
просто дається. Тому з цього 
приводу в мене питання 

до райдержадміністрацій і 
офісів підтримки реформ, 
які повинні супроводжувати 
цей процес. Наголошую, для 
мене сьогодні результат є 
один – це кількість наявних 
проектів в громадах, які 
можуть бути впроваджені в 
цьому і наступному році», - 
наголосив Зубко.

Нагадаємо, доходи місцевих 
бюджетів в Україні з 2014 
року зросли на 100 мільярдів 
гривень і продовжують 
зростати.

http://infomalin.biz

зростання попиту на житло.
«Попит, якщо навіть 
банківський сектор 
запрацює, все одно банк не 
дасть коштів без зрозумілої 
стійкості доходів громадян. 
Тобто, я поки що не бачу 
підстав протягом ще одного 
року, якщо не буде якихось 
зовнішніх втручань, які 
будуть вливати на баланс 
газу, валюти для того, щоб 
ціни різко зростали», – 
вважає він.

Г. Зубко наголосив, що 
на сьогодні повинен 
запрацювати банківський 
сектор для того, аби 
збільшувалися інвестиції 
у будівельну галузь. Цьому 
також сприятиме, на його 
думку, і дерегуляція у 
будівельному секторі.

Джерело: УНН

«Сьогодні хочу звернути 
увагу бізнесу та громадян 
на електронні послуги в 
містобудівній сфері – 80% 
усього будівництва в Україні 
можна починати вводити 
в експлуатацію онлайн. І 
цими можливостями вже 
скористалися при будівництві 
понад 2600 об’єктів. 

Також до кінця року 
плануємо ввести електронні 
послуги для інших об’єктів 
нерухомості», – написав 
Прем’єр на своїй сторінці у 
Facebook.

Крім цього, Володимир 
Гройсман відмітив, що такі 
послуги зроблять корупцію 
просто неможливою.

Євлалія Бедричук, позаштатний кор.
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Дванадцятого липня 2017 
року Комітет Верховної 
Ради з питань будівництва, 
містобудування і житлово-
комунального господарства 
депутатами схвалив та 
рекомендував до розгляду 
в першому читанні 
законопроект №6577 щодо 
змін у Закон України «Про 
будівельні норми». Проект 
Закону розроблений 
Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України на 
виконання плану дій Уряду 
та пропонує використання 
параметричного методу 
нормування у будівництві, 
який передбачає, що проектні 
рішення будуть залежати 
від призначення об’єкта, а 
не від прийнятих державою 
жорстких вимог.

Про це повідомив заступник 
Міністра з питань 
будівництва Мінрегіону Лев 
Парцхаладзе на своїй сторінці 
у Facebook.

Проект будівництва 
велодоріжки з Києва до 
Ірпеня отримав шанс на 
реалізацію завдяки згоди 
Віталія Кличка. 

Мер Ірпеня Володимир 
Карплюк звернувся до 
Віталія Кличка восени 
2016 року з офіційним 
листом, в якому Карплюк 
просить переглянути проект 
будівництва велодоріжки 
та почати реалізовувати цю 
ідею. 

На разі стало відомо, що 
будівництво веломаршруту, 
який буде з’єднувати Ірпінь 
зі столицею, був узгоджений 
та почнеться найближчим 
часом.

Велостоянка цієї доріжки 
буде побудована біля станції 
метро «Академмістечко».

Євлалія Бедричук,
позаштатний кор.

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО 
ОДОБРИВ 
БУДІВНИЦТВО 
НОВОЇ 
ВЕЛОДОРІЖКИ

БУДІВЕЛЬНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ОТРИМАЄ НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ

«Параметричний метод 
нормування – майбутнє 
українських ДБН і «зелене 
світло» для якісних 
сучасних будівельних 
норм. Він суттєво зменшує 
кількість необґрунтованих 
обов’язкових вимог при 
проектуванні, що дозволяє 
використовувати найновіші 
технології та рішення у 
будівництві. Новий підхід 
широко застосовується у 

світі, і для України повинен 
також стати нормою. Вдячний 
Комітетові за підтримку і 
маємо надію, ці зміни будуть 
позитивно схвалені усіма 
депутатами», – сказав він.

Що це дасть:
- зменшить кількість 
необґрунтованих 
обов’язкових вимог при 
будівництві;
- підвищить якість 
будівельних норм;
- сприятиме впровадженню 
інноваційних та 
прогресивних технологій;
- посилить інвестиційну 

привабливість будівельного 
ринку та розвиток галузі.

За словами заступника 
Міністра, приведення 
державних будівельних 
норм і вимог у відповідність 
до міжнародно визнаних 
принципів нормування є 
однією з найголовніших 
завдань Міністерства. 
«Цьогоріч ми запланували 
перегляд 27 ДБН, із них 
3 вже прийняті у новій 
редакції, 6 готуються до 
затвердження. У березні 
цього року Уряд оптимізував 
і вдвічі скоротив терміни 
погодження будівельних норм 
– з 30-45 днів до 15-ти. Маємо 
зробити все, щоб будівництво 
здійснювалося просто, якісно 
та за сучасними будівельними 
нормами», - наголосив Лев 
Парцхаладзе.

Довідково: 
На засіданні Уряду 7 
червня 2017 року Кабінет 
Міністрів України схвалив 
розроблені Мінрегіоном 
зміни до Закону України 
«Про будівельні норми», які 
передбачають запровадження 
параметричного методу 
нормування у будівництві, 
що полягає у встановленні в 
будівельних нормах окремих 
параметрів щодо безпеки, 
функціональності та якості 
відповідно до призначення 
об’єкта, а не лише 
імперативних приписів.

http://budport.com.ua
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Великі житлові комплекси  
– основний формат житла, 
який будують запорізькі 
девелопери. 

Ринок будівництва житла в 
Запоріжжі характеризується 
двома особливостями: 
більшість проектів на 
ньому належать лише 
двом забудовникам, які 
будують в основному великі 
житлові комплекси. Про це 
повідомляє аналітичний 
відділ девелоперської 
компанії CBS.

БУДІВЕЛЬНИЙ РИНОК ЗАПОРІЖЖЯ РОЗВИВАЄТЬСЯ КОМПЛЕКСНО

НОВІ ЗМІНИ В БУДІВЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПОСИЛЮЮТЬ ВИМОГИ 
ДО ЗАБУДОВНИКІВ НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТА 
– В СТОЛИЦІ, АБО ОБЛАСТІ, – ДМИТРО ІСАЄНКО

Експерт зазначив, що нове законодавство поширюється на всю 
територію країни, але навряд чи буде працювати на периферії
Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення містобудівної 
діяльності», який набрав 
чинності з 10 червня, 
вносить суттєві корективи у 
функціонування будівельного 
ринку України. Про це в інтерв’ю 
виданню Українські новини 
розповів екс-заступник Міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
Дмитро Ісаєнко, передає www.
ednist.info. 

«Це стосується розширення 
спектра об’єктів, що підлягають 
експертизі проектної 
документації, отримання 
дозволів на початок виконання 
будівельних робіт, а також 
ліцензування будівельної 

діяльності. Тепер ці процедури 
будуть стосуватися тих об’єктів 
будівництва, які раніше 
відносилися до об’єктів ІІІ 
категорії складності», – зазначив 
Дмитро Ісаєнко. Також, за 
його словами, посилюється 
відповідальність усіх учасників 
інвестиційного процесу за 
виконання вимог будівельного 
законодавства шляхом 
встановлення більш високих 
штрафних санкцій. 

«Законодавець встановив 
жорсткі рамки отримання 
містобудівних умов і обмежень, 
чітко виписав їх винятковий 
склад і цілий ряд інших 
новацій», – розповів експерт. 
Екс-заступник Міністра 
регіонального розвитку 
зазначив, що нове законодавство 
поширюється на всю територію 

країни, але навряд чи буде 
працювати на периферії. «На 
жаль, сьогодні більшість 
територій, прилеглих до столиці, 
не мають актуалізованої 
містобудівної документації, 
починаючи від схем розвитку 
території районів і закінчуючи 
генпланом населених пунктів і 
детальними планами територій. 
Про плани зонування територій 
говорити взагалі не доводиться», 
– резюмував Дмитро Ісаєнко. 
Експерт розповів про 
передумови такого стану 
будівельного ринку в Київській 
області. «Ще в 2011 році, з 
прийняттям Закону України 
«Про регулювання містобудівної 
діяльності», була поставлена   
задача забезпечення територій 
актуалізованою містобудівною 
документацією. Однак в 
Київській області цей процес не 

знайшов необхідного розвитку, 
що призводить не тільки до 
хаотичної забудови територій 
сьогодні, але і до складнощів в 
перспективі», – розповів екс-
заступник профільного Міністра 
Дмитро Ісаєнко, додавши, що 
мова йде про забезпечення 
інженерної та транспортної 
інфраструктури.

www.ednist.info/news/63251

«У 2016 році в Запоріжжі 
почалося будівництво дев’яти 
ЖК. Основна їх частина 
запланована до введення в 
експлуатацію вже протягом 
2017 року. Тільки в трьох 
об’єктах терміни введення 
в експлуатацію призначені 
на 2018 рік», – говорить 
директор медіа-департаменту 
компанії CBS Наталія 
Подольська. За її даними, 
ще мінімум один об’єкт буде 
розпочато в поточному році.

Особливість місцевого 
ринку будівництва полягає 

в тому, що зараз він 
розділився в основному 
між двома забудовниками: 
компанією CBS і Запорізьким 
домобудівним комбінатом. 
При чому обидва забудовника 
вважають за краще будувати 
великі ЖК з повним набором 
інфраструктури. Крім них 
на ринку працює ще кілька 
девелоперів, які також 
будують в основному великі 
комплекси.

«В цілому ринок Запоріжжя 
досить скромний у 
порівнянні з іншими 

регіонами, хоча потенціал є. 
Адже Запоріжжя – великий 
промисловий і транспортний 
вузол, просто в останні 
роки місто переживає не 
найкращі часи. Але попит на 
якісне і сучасне житло тут є. 
Сподіваємося, що економіка 
регіону найближчим часом 
піде вгору і потреба в 
новому житлі збільшиться», 
– зазначила Наталія 
Подольська.

http://www.abcnews.com.ua
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ПРЕЗИДЕНТ СХВАЛИВ 
ОБОВ’ЯЗКОВУ 
СЕРТИФІКАЦІЮ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
БУДІВЕЛЬ І ОБ’ЄКТІВ 
БУДІВНИЦТВА

ГЕННАДІЙ ЗУБКО: В УКРАЇНІ ПРАЦЮВАТИМЕ ПОСЛАННИК УРЯДУ 
НІМЕЧЧИНИ З ПИТАНЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Петро Порошенко підписав 
закон «Про енергетичну 
ефективність будівель» під 
час виступу в Національному 
технічному університеті 
«Київський політехнічний 
інститут», передають 
Українські Новини.

Згідно з ним 
передбачається введення 
обов’язкової сертифікації 
енергоефективності для 
об’єктів будівництва, 
будівель і частин будівель, 
що здаються в оренду на 
термін більше 1 року, для 
будівель з опалювальною 
площею понад 250 кв. м, в 
яких розташовані державні 
органи і проводиться прийом 
громадян (останні - в разі 
проведення реконструкції).

Ця сертифікація також 
обов’язкова для об’єктів 
будівництва із середнім і 
значним класом наслідків.

Клас енергетичної 
ефективності будівель, що 
приймаються в експлуатацію, 
повинен бути не нижче 
діючих на дату початку 
виконання будівельних 
робіт мінімальних вимог по 
енергетичній ефективності.

Українські новини

В Україні працюватиме 
посланник Уряду Німеччини 
з питань децентралізації. 
Про це повідомив Віце-
прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко.

За його словами, 
уповноважена особа 
німецького Уряду з питань 
реформи децентралізації вже 
у вересні розпочне роботу в 
Україні.

«Реформа децентралізації 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України має 
намір у 2017 році створити 
у своїй структурі п’ять 
директоратів для набору 
спеціалістів з питань реформ, 
кадрові конкурси буде 
оголошено у вересні, йдеться 
в повідомленні прес-служби 
Віце-прем’єра-міністра – 
Міністра регіонального 
розвитку, будівництва і ЖКГ 
Геннадія Зубка.

«Мінрегіон першим розпочав 
створення директоратів у 
рамках пілотного проекту з 
реформи держслужби. Вже 
у вересні оголосимо кадрові 
конкурси в нові підрозділи 
– директорати», – наводить 
прес-служба слова Віце-

МІНРЕГІОН МАЄ НАМІР СТВОРИТИ 5 
ДИРЕКТОРАТІВ ДЛЯ НАБОРУ СПЕЦІАЛІСТІВ 
З РЕФОРМ, – ГЕННАДІЙ ЗУБКО

прем’єра.

За його словами, в 
міністерстві здійснили 
функціональний аудит, 
оцінивши ефективність 
чинних структурних 
підрозділів, визначили шляхи 
їх реорганізації, проекти 
штатних розписів і нових 
функціональних обов’язків 
співробітників.

Г. Зубко зазначив, що цього 
року буде створено п’ять 
перших директоратів: з 
регіонального розвитку; 
впровадження політики 
регіонального розвитку; 
місцевого самоврядування; 
енергоефективності; а також 
стратегічного планування та 
європейської інтеграції.

«Створення директоратів 
– другий важливий крок з 
реформування міністерства. 
Раніше в Мінрегіоні ми вже 
перейшли до проектного 
менеджменту та стратегічного 
планування, визначили 
ключових співробітників, 
які безпосередньо 
впроваджують наші 
реформи, - децентралізації, 
енергоефективності та 
дерегуляції в будівництві, 
ввели систему оцінювання 
за ключовими показниками 
ефективності. Директорати 
стануть двигуном 
адміністративної реформи у 
відомстві, де працюватимуть 
реформаторські кадри», – 
зазначив Г. Зубко.

http://ua.interfax.com.ua

на сьогодні є однією з 
найуспішніших і вже 
має показові фінансові і 
матеріальні результати. 
Реформа отримала високу 
оцінку з боку Європейського 
Союзу, зокрема і Німеччини, 
за підтримки якої в Україні 
реалізується багато проектів. 
Делегування від Уряду 
Німеччини посланника з 
питань децентралізації - ще 
одне свідчення успішності 
впровадження реформи. 
Децентралізація має 
найбільшу серед інших 
реформ підтримку з боку ЄС. 

Німеччина - наш надійний 
партнер у впровадженні як 
реформи децентралізації, 
так і енергоефективності. 
Певен, що присутність і 
робота  уповноваженої особи 
поглибить наше партнерство 
з точки зору співробітництва 
між регіонами України 
та Німеччини, а 
також впровадження 
інфраструктурних проектів 
з використанням німецького 
досвіду», – зазначив Геннадій 
Зубко.

За матеріалами інформагентств
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БУДІВЕЛЬНИЙ РИНОК РІВНОГО ЧЕКАЮТЬ ЗМІНИ?

ХТО Ж ТАК БУДУЄ?!

На сьогодні у Рівному будують 
багато. Чи не основна з причин 
– «бурштинові» гроші. Багато 
з тих, хто «миє» сонячне 
каміння на Поліссі, отримані 
гроші вкладають в нерухомість. 
Відповідно: попит формує 
пропозицію, і будинки у Рівному 
ростуть. Будівельні компанії 
справно будують квадратні 
метри, ріелтори їх продають і всі 
задоволені.

Та в цій будівельній бочці меду 
є й ложка дьогтю. Будують у 
Рівному хаотично. Хто де яку 
земельну ділянку «намутив» там 
і будує. Часто з порушеннями, 
через що виникають гучні 
скандали, як наприклад з 
будівництвом над річкою на 
вулиці Небесної сотні, на вулиці 
Толстого чи будинок, який 
зводять біля драмтеатру.

Та як виявилось, з цими 
порушеннями не так легко 
боротись. За словами начальника 
управління Державної 
архітектурної будівельної 
інспекції у Рівненській області 
Ігора Мічуди, за нинішнім 
законом будівельників важко 
проконтролювати.

– Зараз, після подачі 
забудовником документів на 
будівництво, є лише три місяці, 
щоб можна було його перевірити. 
Потім, це вже об’єкт нерухомості 
і ми вже не маємо права його 
перевіряти. Цим й користуються. 
Порушують ті умови 
будівництва, які від початку 
були заявлені в декларації і на 
які отримувались містобудівні 

На розгляд сесії Рівнеради виноситься кілька питань щодо дозволу на розробку детально плану 
забудови. Звертаються до міських обранців кілька фірм, а загалом мова йде про забудову приблизно 
півтори сотні гектарів, на яких мають «вирости» цілі мікрорайони. Здавалось би звичайна справа, 
зараз у Рівному багато будують. Але це питання викликало серед депутатів серйозну дискусію.

умови. В результаті там де, 
наприклад, обіцяли побудувати 
п’ятиповерхівку, виростає 
дев’ять поверхів, – розповідає 
Ігор Мічуда.

ГЕНПЛАН І ДПТ

Одним з головних архітектурних 
документів міста є генеральний 
план. Він регулює де яка забудова 
у міст має бути: промислова, 
комерційна, житлова… Генплан 
має час від часу корегуватись. 
Та наявність генплану, як 
виявилось, не запобігає 
порушенням.

– Генеральний план, це дуже 
стратегічний документ, він 
ділить місто на зони і просто 
констатує якого типу забудови 
мають бути в тому чи іншому 
районі. До генплану має бути 
ще один документ – детальний 
план територій, – розповідає 
архітектор Дмитро Котляров. 
– Цей документ вже розписує 
де конкретно має проходити 
вулиця, які саме там мають 
бути будинки, де стояти 
школа, садочок, супермаркет. 
У цивілізованих країнах, такі 
детальні плани покривають 
переважну частину міст. Для 
прикладу у Відня є детальний 
план територій на 95 відсотків 
міста.

– Розроблення детального 
плану територій передбачена 
чинним законодавством. Це 
є невід’ємною умовою для 
використання території. 
Розробляється детальний 
план, як правило, за кошти 
користувачів або власників 
земельних ділянок, – каже 

заступник міського голови 
Рівного Віталій Герман.

Як виявилось, кілька фірм й 
звернулись до міської влади 
за дозволом на розробку 
детального плану територій. 
Тут варто зазначити, що після 
розробки цього документу він 
ще має пройти обговорення, 
внесення змін та доповнень, а 
потім затверджуватись міськими 
депутатами.

Неофіційно ж, в кулуарах 
Рівнеради говорять про 
можливий перерозподіл 
будівельного ринку.

«МАСШТАБНА» КОНКУРЕНЦІЯ

Щоб зрозуміти підстави для 
розмов про конкуренцію і 
перерозподіл ринку, варто 
поглянути прискіпливіше на 
нинішню ситуацію в будівництві. 
Сьогодні у  місті будують кілька 
компаній. Найбільша з них, 
це ПАТ «Реноме», головним 
акціонером якої є екс-нардеп 
та колишній голова Рівненської 
ОДА Віктор Матчук. Його 
компанія вже давно на ринку 
будівництва і має серйозні 
об’єми робіт. Для прикладу, 
останнім часом «Реноме» будує 
цілий квартал з кількох будинків.

«Басів Схил», мікрорайон 
«Південний», мікрорайон 
«Гармонія» – це дещо інший 
формат будівництва. Ці компанії 
заявляють бажання будувати цілі 
мікрорайони. І їхній фінансовий 
ресурс значно більший ніж у 
вже згаданих компаній. Та й 
заявлені площу для будівництва 
обраховуються не десятками 

«соток», а десятками гектарів 
землі.

Зрештою «Басів схил», який 
пов’язують з бізнесменом Олегом 
Каштаном, вже у повну силу 
веде рекламну компанію. Почали 
свою інформаційну компанію й 
житловий комплекс «Гармонія» 
та «Південний», які пов’язують 
з бізнесменом Ярославом 
Лащуком.

Не виключено, що їхня поява 
і активність викликають 
занепокоєння у менших 
забудовників, які до цього 
почувались повноправними 
господарями у будівельній галузі 
міста. Окрім того, забудова 
одночасно таких масштабів 
може суттєво вплинути на 
ринок нерухомості і вартість 
«квадратного метра». 

Стратегічно, для розвитку міста, 
це може нести позитивні зміни, 
дати більше порядку. З іншого 
боку, більші компанії матимуть 
більше впливу на ринку 
будівництва і нерухомості.

http://vse.rv.ua
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ЛЬВІВСЬКА МЕРІЯ НЕ ДОЗВОЛИЛА БУДІВНИЦТВО 
10-ПОВЕРХІВКИ ЧЕРЕЗ ПІДОЗРУ В ПІДРОБЦІ ДОКУМЕНТІВ

КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ «ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ»

Львівська мерія відмовила в 
наданні містобудівних умов 
та обмежень на будівництво 
багатоповерхівки 
тернопільській компанії, яку 
запідозрили в незаконному 
отриманні земельної ділянки 
та підробці документів. 
Відповідне рішення у 
понеділок, 31 липня, ухвалив 
виконавчий комітет ЛМР.

Йдеться про ТОВ 
«Будівельний альянс-
плюс», яке планувало 
звести десятиповерхівку з 
прибудованими гаражами на 
вул. Пасічній, 146 (в районі 
перехрестя з вул. Пимоненка).

«ТОВ «Будівельний альянс-
плюс» звернулось за 
містобудівними умовами та 
обмеженнями. Відповідно до 

Першого червня, в межах 
проведення виставки AQUA-
TERM 2017, Конфедерація 
будівельників України 
провела конференцію 
«Інженерні рішення 
із застосуванням 

законодавства, підстави для 
видачі є, але під час візування 
управлінням земельних 
ресурсів було виявлено, що 
земля набута незрозумілим 
шляхом – за рішенням 
суду», – розповів начальник 
управління архітектури та 
урбаністики ЛМР Юліан 
Чаплінський.

Як зазначив директор 
департаменту містобудування 
ЛМР Сергій Коровайник, 
є підозра, що забудовник 
отримав ділянку незаконно. 
За його словами, раніше ця 
ділянка була в комунальній 
власності. Однак нещодавно 
мерія виявила, що на 
неї зареєстроване право 
приватної власності.

«Ми виявили, що перехід 
права власності на цю ділянку 
відбувся на підставі рішення 
суду. Є підстави вважати, 
що це було зроблено не 
зовсім правильно і законно. 
Юридичне управління і 

правоохоронні органи це 
питання опрацьовують. У 
рішенні суду є посилання на 
державний акт під певним 
номером і певною датою. 
Відповідно до інформації, 
яку ми маємо, цей номер – 
це не номер реєстрації акту, 
а сам номер бланку акту. 
Номеру реєстрації акту ми не 
виявили. Є підстави вважати, 
що такого акту не існує. 
Є підозра, що може бути 
фальсифікація документів», – 
додав Сергій Коровайник.

Відтак, усі вісім членів 
виконкому, присутні на 
засіданні, проголосували 
проти видачі забудовнику 
містобудівних умов та 
обмежень.

Крім того, міський 
голова Львова Андрій 
Садовий доручив юристам 
міськради звернутися 
до правоохоронців, щоб 
перевірити законність 
отримання землі 

забудовником.

Про компанію «Будівельний 
альянс-плюс» у мережі 
інформації обмаль. За 
даними бізнес-пошукової 
системи Youcontrol, кінцевим 
бенефіціарним власником 
ТОВ «Будівельний альянс-
плюс» є тернополянин Ігор 
Гуда, якому також належить 
більш відома будівельна 
компанія «Креатор-буд». 
Навесні 2017 року Гуда 
заявив, що «Креатор-буд» 
виходить на будівельний 
ринок Львова. За даними 
сайту новобудов ЛУН, 
«Креатор-буд» будує 
житловий комплекс на вул. 
Стрийській у Львові та 
п’ять будинків у Тернополі. 
Натомість у Тернополі 
НАБУ проводила обшуки у 
міській раді та в помешканні 
Гуди через пов’язані з 
будівництвом кримінальні 
справи.

https://zaxid.net

відновлювальних джерел 
енергії».

Особливості підключення 
до електричних мереж 
та отримання «зеленого» 
тарифу, проекти на основі 

відновлювальних джерел 
енергії та комбінованих 
інженерних систем стали 
ключовими питаннями 
заходу.

Прес-служба КБУ
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Останні тенденції розвитку будівельної інженерії були обговорені 
на конференції: «Сучасні інженерні рішення — запорука 
успішності будівництва», яка відбулася 1 червня у рамках 
19-ої Міжнародної виставки «AQUA-TERM». Організатором 
конференції виступила Конфедерація будівельників України.

Учасники заходу розглянули ринок виробництва тепла, 
традиційних інженерних систем охолодження та опалення, не 
забули й про енергозбереження, як головний напрям у сучасній 
будівельній інженерії.

Сьомого червня 2017 року 
у Мінрегіоні відбулася 
конференція: «Позитивні 
зміни у будівництві та їх 
вплив на позицію України у 
Doing Business-2018», у якій 
взяла участь Конфедерація 
будівельників України.

На конференції представили 
нові законодавчі зміни 
щодо спрощення дозвільних 
процедур у будівництві та 
їх реалізація у практичній 
діяльності, а також вплив 
таких змін на позицію України 
у рейтингу Doing Business- 
2018.

Серед змін, які позитивно 
вплинуть на місце України 
у рейтингу Doing Busi-
ness-2018, під час конференції 
відзначили:

• Зменшення розміру 
пайового внеску у розвиток 
інфраструктури населеного 
пункту (наприклад, м. Київ 
зменшено з 10% до 2% у 
порівнянні з минулим роком).
• Зниження вартості послуг 
з технічного нагляду у 
будівництві. Тепер вартість 
таких послуг рідко перевищує 
1,8%.
• Скасування необхідності 
отримання вихідних даних від 

ЧИ ПОЩАСТИТЬ УКРАЇНІ УВІЙТИ 
В ТОП-50 РЕЙТИНГУ DOING 
BUSINESS-2018?

КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ «СУЧАСНІ 
ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ — ЗАПОРУКА 
УСПІШНОСТІ БУДІВНИЦТВА»

ДСНС для проектування.
• Впровадження страхування 
цивільної відповідальності у 
будівництві.
• Підвищення якості контролю 
робіт завдяки обов’язковій 
вищій освіті для виконавців 
будівельних робіт.
• Запровадження ризик-
орієнтованого підходу в 
архітектурно-будівельному 
контролі.
• Скасування процедури 
реєстрації декларацій.
• Зменшення терміну надання 
технічних умов.
• Спрощення процедури 
реєстрації права власності на 
об’єкт нерухомості.

За словами більшості 
експертів та посадовців, ці 
законодавчі зміни дають 
Україні шанси увійти у Топ-50 
рейтингу Doing Business-2018 
за показником «Отримання 
дозволів на будівництво».

Прес-служба КБУ
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УЧАСНИКИ АТО 
ОТРИМУЮТЬ 
КВАРТИРИ

Восьмого червня член Ради 
директорів, представник 
Конфедерації будівельників 
України у Волинській області 
будівельна компанія «Луцький 
ДБК» подарувала двокімнатну 
квартиру учаснику АТО, 
ветерану війни в Афганістані 
Олександру Шульгану.

Помешкання було передано 
у рамках меморандуму 
про співробітництво з 
ГО «Волинська обласна 
організація ветеранів АТО», 
ГО «Члени родин загиблих в 
АТО «Надія» та Волинською 
обласною організацією 
Української спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів).

Це вже третє житло, яке 
надано членом КБУ «Луцьким 
ДБК» учасникам АТО. На черзі 
– ще сім квартир, які планують 
передати учасникам бойових 
дій та сім’ям загиблих у зоні 
проведення АТО. 

Прес-служба КБУ

Сьомого червня 2017 року 
Уряд ухвалив 11 постанов, 
необхідних для впровадження 
нового Закону № 1817 щодо 
удосконалення містобудівної 
діяльності.

З приводу змін на ринку, які 
відбудуться з прийняттям 
пакету підзаконних актів 
та набранням чинності 
Закону, до Конфедерації 
будівельників України 
звернулася редакція радіо 
«Голос Столиці».

Виконавчий директор 
КБУ Віталій Грусевич 
прокоментував нововведення 
та відповів на запитання 
журналістів під час прямого 
ефіру.

Вашій увазі пропонуємо 
відповіді на 4 актуальні 
питання від журналістів:

1. Наскільки зміни з 
впровадженням Закону є 
суттєвими?

– Великим позитивом 
є скасування категорій 
складності та заміна їх 
класами наслідків, які тепер 
розповсюджуватимуться на 
всю систему будівництва. 
Недоліком категорій було 
нечітке врегулювання 
порядку визначення категорії 
складності об’єкта, що 
впливало на вид необхідного 
дозвільного документу. 
Це якраз той момент, 

ВІДПОВІДІ НА ЧОТИРИ АКТУАЛЬНІ 
ПИТАННЯ ЩОДО ЗАКОНУ № 1817

який не дасть можливості 
забудовникам чи проектантам 
допускати корупційних 
зловживань.

2. У чому полягає 
«спрощення» процедур у 
будівництві?

– Спрощення стосується 
незначного класу наслідків 
(СС1), вже буде не потрібно 
реєструвати декларацію 
на початок виконання 
будівельних робіт.

Необхідно відправити 
тільки повідомлення. А 
щодо об’єктів з середніми та 
значними наслідками (СС2 
та СС3), то будівництво 
здійснюватиметься за 
дозволами.

3. Чи вплинуть ці зміни на 
сплеск новобудов?

– Все що стосується 
багатоквартирних житлових 
будинків - процедура 
ускладнилась: необхідно 
оформлювати дозвіл на 

будівництво, проходити 
державну експертизу. Тобто 
процедура підготовки до 
будівництва буде трохи 
довшою.

4. Яким чином Закон 
вплине на відповідальність 
забудовників?

– З впровадженням Закону 
збільшаться штрафні 
санкції. Крім того, штрафи 
забудовників прирівняні 
до мінімальної зарплати, 
а з її зміною підвищується 
і фінансовий тиск. Тому 
виключаються деякі 
фактори зловживань з боку 
забудовників.

Прес-служба КБУ
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УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

К о н ф е д е р а ц і я

Україна, 12-18 червня, в столичному Центрі спорту «Ліко», 
вперше приймала Чемпіонат Європи зі стрибків у воду - 
2017. Рекордний за кількістю учасників турнір проходив за 
підтримки члена Ради директорів Конфедерації будівельників 
України компанії «Ліко-холдинг». 

Понад 140 кращих спортсменів із 24 країн взяли участь 
у змаганнях. У складі української команди виступили 12 
спортсменів.

Феєричне відкриття, рекорди та яскрава боротьба учасників 
протягом тижня подарували вболівальникам незабутні емоції. 
Чудовим підсумком прекрасно організованого спортивного 
свята стало перше загальнокомандне місце України на 
Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Українські спортсмени 
вибороли 10 медалей - три «золота», чотири «срібла» та три 
«бронзи».

Вітаємо українських спортсменів, тренерський склад збірної 
та Президента Федерації зі стрибків у воду, Першого віце-
президента КБУ Ігора Лисова. Дякуємо вам за високий 
професіоналізм та бажаємо подальших успіхів на міжнародній 
арені.

Браво, Україна! Пишаємось вами, чемпіони!

Прес-служба КБУ

«…За видатні заслуги 
перед територіальною 
громадою міста у розвитку 
інфраструктури, розбудову 
об’єктів промислового, 
адміністративного, соціально-
побутового призначення, 
організаторський талант і 

Прийнято Закон 4941-д «Про 
енергетичну ефективність 
будівель», який є одиним 
з ключових у реформі 
енергоефективності.

Документ запроваджує 
енергетичну сертифікацію та 
рекомендації зі зменшення 
енергоспоживання, 
стосується енергоаудиту 
будівель та встановлює 
правила атестування 
енергоаудитора, його 
відповідальність. А також дає 
можливість впровадження 

БРАВО, УКРАЇНА! ПИШАЄМОСЬ 
ВАМИ, ЧЕМПІОНИ!

КОНФЕДЕРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ ВІТАЄ 
ЧЛЕНА РАДИ ДИРЕКТОРІВ, ПРЕДСТАВНИКА 
КБУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА БУДІВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ 
«ПОЛТАВТРАНСБУД» ОЛЕКСІЯ ЛАНДАРЯ 
З ПРИСВОЄННЯМ ЗВАННЯ - ПОЧЕСНИЙ 
ГРОМАДЯНИН ПОЛТАВИ!

високий професіоналізм…», 
– сказано у проекті рішення 
Полтавської міської ради.

Цього року Олексію 
Ландарю виповнилося 
76 років. Він має звання 
заслуженого будівельника 
України, є повним кавалером 
ордену «За заслуги», 
нагороджений орденом 
«Знак пошани», Трудового 
Червоного прапора, Святого 
Рівноапостольного князя 
Володимира Великого ІІІ 
ступеня, Хреста Спасителя.
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ФРОНТ-ОФІС КБУ ІНФОРМУЄ 
ПРО ВАЖЛИВІ НОВАЦІЇ У 
ЗАКОНОДАВСТВІ

енергоефективних заходів та 
зменшує тиск комунальних 
тарифів.

Прес-служба КБУ
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УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

г а л у з ь

27 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ ВІДБУЛОСЯ РОЗШИРЕНЕ 
ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ КОНФЕДЕРАЦІЇ 
БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

На відкритті засідання 
прозвучали вступні слова від 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України, 
доповідачем був Парцхаладзе 
Лев Ревазович; від Державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції України, доповідач – 
Філончук Валерій Васильович.

Відбулося урочисте прийняття 
нових членів до Ради директорів, 
ними стали: компанія БІЛЛА-
Україна, Група компаній DIM, 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АІК ГРУП» та 
ТОВ «БЕРГГЕ ПРОФЕШНЛ». 

До лав КБУ приєднались: 
ТОВ «АПФЕЛЬ-ГРУП», 
ТОВ «ДНІПРОРЕМОНТ», 
девелоперська група компаній 
«Прайм Бизнес Групп», Компанія 
«ЮТМК».

На засіданні розглядались 
нагальні питання:

1. Забезпечення нормативною 
базою Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
удосконалення містобудівної 
діяльності». Доповідач: 
Козловська Н.В.

2. Проблемні питання, пов’язані 
з впровадженням змін до 
законодавства, що регулює 
будівельну галузь, та шляхи їх 
вирішення. 
Доповідач: Беркута А.В.

3. Доцільність реєстрації 
майнових прав на приміщення, 
розташовані в незавершених 
будівництвом об’єктах, як умови 

Стан економіки будь-
якої держави оцінюється 
за обсягом будівництва, 
тому будівельну галузь 
справедливо називають 
індикатором інвестиційної 
активності. Одним з 
покажчиків цих процесів, 
який на собі відчуває кожен 
громадянин, можна вважати 
дорожнє будівництво.

Питання якості доріг в 
Україні стало ключовим 
в інтерв’ю виконавчого 
директора КБУ Віталія 
Грусевича під час ефіру 
програми «Майдан ТБ» на 
Центральному каналі.

Пропонуємо вашій увазі 
конструктивну відповідь 
щодо вирішення актуальної 
проблематики, яка давно 
назріла в будівництві доріг.

– Що насправді заважає 
будувати якісні дороги в 
Україні?

– Основна проблема 
незадовільного стану доріг – 
недостатність фінансування 
їх будівництва.

Насправді проблема лежить 
значно глибше, а саме в 
дорожніх технологіях, які 
наразі застосовуються в 

ЯКІСНІ ДОРОГИ В УКРАЇНІ 
БУДУТЬ, ЯКЩО…

Україні. Настав вже той 
момент, коли потрібно 
переоцінити підхід до 
технологій будівництва 
дорожніх основ та їх 
покриття. Адже давно 
змінено вагові норми 
на дорожнє полотно. З 
урахуванням перевищення 
вагових норм єдине, що 
можна зробити, це змінити 
технологію.

У нинішніх умовах за 
наявності хорошого 
іноземного обладнання 
цементно-бетонна дорога 
виграє в порівнянні 
з традиційною 
асфальтобетонною. Що 
стосується обладнання, 
то в Україні пропонується 
вся необхідна техніка для 
будівництва цементобетонних 
доріг, є і підготовлений 
персонал для її експлуатації. 
Багато компаній можуть 
похвалитись наявністю 
високотехнологічних машин 
та механізмів.

Щоб визначити важливі 
пріоритети реформування 
у будівництві транспортно-
дорожнього комплексу 
України, Конфедерація 
будівельників України 
розробила програму 
всеукраїнського 
дорожнього форуму, який 
пройде восени. На захід 
запрошені представники 
Кабінету Міністрів, 
профільних міністерств, 
Укравтодору, обласних 
служб автомобільних доріг, 
державних та приватних 
підприємств.

Прес-служба КБУ

продажу цих прав. Створення 
робочої групи для розробки 
законодавчих пропозицій. 
Доповідач: Веселова Н.В., 
Грусевич В.О.

4. Ініціювання перед 
Мінрегіоном питання щодо 
створення спільної робочої 
групи по вдосконаленню 
нормативної бази з 
ціноутворення. Доповідачі: 
Сербін Ю.С., Беркута А.В., 
Шоломицька Л.М., Іщенко М.Ю.

5. Підтримка КБУ звернення 
щодо потреби внесення 
узгоджених зі споживачем змін 
до одного з базових галузевих 
стандартів ДСТУ Б В.2.7-
46:2010 «Будівельні матеріали. 
Цементи загальнобудівельного 
призначення до ДП «Орган 
з сертифікації цементів 
«СЕПРОСЕМ», Державного 
науково-дослідного інституту 
«Укрндіцемент» та Української 
асоціації підприємств і 
організацій цементної 
промисловості «Укрцемент». 
Доповідач: Лисич А.В.

Поряд з урочистим прийняттям 
до Ради директорів та лав КБУ, 
підняттям вкрай важливих для 
будівництва країни питань, 
також була офіційно озвучена 
інформація щодо щорічної 
Всеукраїнської будівельної премії 
Ibuild. 

Це ключовий галузевий захід з 
визначення кращих фахівців, 
проектів, об’єктів, підприємств 
будівельної сфери! 
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УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

з а к о н о д а в с т в о

НЕГАТИВНИХ РЕАКЦІЙ ЩОДО ЗАКОНУ 
№1817 ПОКИ ЩО НЕ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ, 
АБО ЩО МАЄ ЗБЕНТЕЖИТИ 
БУДІВЕЛЬНИКІВ У ЗАКОНОПРОЕКТІ 
№6403 

З впровадженням Закону 
України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення 
містобудівної діяльності» 
введено класи наслідків 
та нові підходи щодо 
класифікацій дозвільних 
документів. Але крім цих 
змін є ще інші важливі 
нововведення. Детальніше 
про них розповіла Наталя 
Козловська, директор 
Департаменту державних 
програм та розвитку 
житлового будівництва 
Мінрегіону, під час засідання 
Ради директорів КБУ, 27 
червня 2017 року.

Зокрема суттєві зміни 
сталися у порядку здійснення 
державного архітектурно-
будівельного контролю. 
Затверджено критерії, 
відповідно до яких ДАБІ 
буде визначати плановість 
перевірок. Ці критерії 
залежатимуть від класу 
наслідків: чим складніший 
об’єкт, тим збільшується 
кількість планових перевірок. 
Також строк проведення 
планової перевірки не 
може перевищувати десяти 
робочих днів.

Нагадаємо, що минулого 
року, Конфедерація 
виступила з ініціативою 
унормувати строки на 
усунення порушень, 
виявлених у ході перевірок, 
та розробила проект 

Будівельникам слід уважно розглянути проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», зареєстрованого в Парламенті 21 
квітня 2017 року за реєстраційним № 6403, адже він містить 
новітні підходи до розроблення документації з просторового 
планування. На цьому наголосив Віце-президент Конфедерації 
будівельників України Анатолий Беркута, виступаючи від імені 
Комітету КБУ з питань законодавчих ініціатив Конфедерації та 
з питань саморегулювання у будівництві під час засідання Ради 
директорів, 27 червня 2017 року.

Зокрема, нині за детальним планом території можна, за 
відповідним обґрунтуванням, уточнювати не тільки межі, 
але й функціональне призначення окремих територій без 
перезатвердження генерального плану. У разі ж якщо 
законопроект № 6403 буде прийнято, такої можливості не 
буде. Більш того, всі ДПТ і плани зонування територій, які не 
відповідатимуть вимогам закону, мають бути скасовані, що 
призведе до ускладнень при продовженні будівництва об’єктів, 
розпочатих до прийняття закону.

Також згідно положень законопроекту № 6403, все те, що 
буде будуватися в центральній частині (не лише в історичних 
ареалах і рекреаційних зонах) всіх міст має підлягати як 
громадському обговоренню, так і громадським слуханням. 

Також існує в законопроекті дуже багато неузгодженостей щодо 
змісту та правового статусу проектів забудови та місцевих 
правил забудови, які пропонується ввести до законодавства. 
І знову ж таки, автори законопроекту намагаються 
запропонувати нові визначення будівельних термінів, що 
суттєво відрізняються як від чинних законодавчих актів, так і 
новоприйнятих законів. 
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відповідної постанови 
Уряду. Мінрегіон погодився 
врахувати ініціативу під 
час розробки нормативно-
правових актів, направлених 
на реалізацію Закону №1817. 
Відтак, за результатом 
злагоджених дій влади та 
громадськості, інспектори 
вже не встановлюють на 
власний розсуд терміни 
виправлення недоліків. 
Строки для усунення 
певних порушень відтепер 
визначає Порядок здійснення 
державного архітектурно-
будівельного контролю, 
затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 23 травня 2011 р. № 553, із 
відповідними змінами.

Наталя Вікторівна зазначила, 
що до Мінрегіону не 
надходило від учасників 
ринку негативних реакцій 
щодо цього Закону.

Є організаційні питання, 
які переважно стосуються 
отримання дозвільних 
документів, проведення 
експертиз та прийняття 
проектної документації. На 
основі усіх цих звернень 
Мінрегіон підготує загальне 
роз’яснення, яке опублікує 
на сайті та надішле 
уповноваженим органам для 
подальшого розповсюдження.

Прес-служба КБУ
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г а л у з ь

У зв’язку з впровадженням 
змін до законодавства, що 
регулює будівельну галузь, 
експертами Конфедерації 
було відстежено чимало 
проблемних питань. 
Зокрема, вони стосуються 
нового Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». 
Про те, що Закон дійсно 
недосконалий зауважили 
директор Департаменту 
державних програм та 
розвитку житлового 
будівництва Мінрегіону 
Наталия Козловская та Віце-
президент КБУ Анатолий 
Беркута під час засідання 
Ради директорів КБУ, 27 
червня 2017 року.

За новоприйнятим Законом, 
проектна документація 
на будівництво об’єктів, 
що підлягають оцінці 
впливу на довкілля, 
повинна обов’язково мати 
результати такої оцінки. 
Ця додаткова процедура не 
тільки ускладнить процес 

Незабаром Краматорськ 
відсвяткує ювілей – місту в 
2018 виповниться 150 років, 
з цієї нагоди громада планує 
заснувати музей будівельних 
матеріалів, про що заявив 
губернатор області.

Зараз музей – це великий 
гараж, де зібрана вся історія 
вироблення будівельних 
матеріалів. Ця колекція 
була створена силами 
жителів Краматорська, які 

БУДІВЕЛЬНИКИ, БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ ЩОДО НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ»

В УКРАЇНІ З’ЯВИТЬСЯ МУЗЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

будівництва, а й може 
створити нові корупційні 
механізми.
Негативним також є те, 
що документ містить 

термінологію стосовно 
будівництва, яка різниться 
з визначенням понять, 
наведених в спеціальних 
законах будівельної галузі.

Схвалений Парламентом 
23 травня 2017 року Закон 
України «Про оцінку впливу 
на довкілля» викликав 
ряд суперечностей в 
інших законодавчих 

актах. Такі неузгодженості 
простежуються між 
частинами першою та шостою 
статті 31 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності».

Окрім створення колізій 
між нормами Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», 
Конфедерація вважає, 
що Закон України «Про 
оцінку впливу на довкілля» 
суперечить статті 3 Закону 
України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської 

діяльності», згідно з якою 
зменшення рівня державного 
регулювання господарської 
діяльності визначено, як 
один з основних принципів 
державної політики з питань 
дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності.

Водночас, Закон 14 червня 
2017 року був підписаний 
Президентом України, а 17 
червня відбулося офіційне 
опублікування нормативно-
правового акту в Голосі 
України.
Вводиться ж в дію Закон 
України № 2059-VIII «Про 
оцінку впливу на довкілля» з 
18 грудня цього року.
Питань до новоприйнятого 
Закону чимало, а вже час 
готуватися до його реалізації, 
то ж запрошуємо всіх 
небайдужих до обговорення.

Прес-служба КБУ

протягом багатьох років 
крихту за крихтою збирали 
різноманітні експонати, 
навіть не задумуючись 
про те, що надалі це буде 
використано в музеї 
будівельних матеріалів. 

Такі знахідки можуть 
стати доказом того, що 
індустріалізація Донецької 
області була зароджена 
задовго до появи комунізму, 
а європейські технології 

використовувалися в 
Україні набагато раніше, ніж 
вважалося.

Перші фотографії окремих 
експонатів уже розлетілися 
в інтернеті, проте про дату 
відкриття музею ще нічого не 
відомо.

Євлалія Бедричук,
позаштатний кор.
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с т о л и ц я

ЛИШЕ В 10-15% КИЇВСЬКИХ НОВОБУДОВ ЗАБУДОВНИК 
КОМПЛЕКСНО ПЛАНУЄ МАЙБУТНЮ ВНУТРІШНЮ 
ІНФРАСТРУКТУРУ
За даними аналітичного 
центру члена Ради директорів 
КБУ компанії «Інтергал-Буд», 
лише в 10-15% київських 
новобудов забудовник 
комплексно планує майбутню 
інфраструктуру і зони 
відпочинку, що включають 

в себе супермаркет, дитячий 
садок, школу, паркінг, 
медичний заклад, спортивний 
комплекс, зони відпочинку 
(сквери, міні-парки і т.д.).

Близько 8% новобудов 
характеризуються наявністю 
мінімально допустимого 
набору - дитячий майданчик 
та невелика прибудинкова 
територія з озелененням.
У 15% випадків забудовники 
не виконали або виконали 
не в повному обсязі свої 
обіцянки щодо запланованої 
інфраструктури комплексу.

Саме вищезгаданій 
проблематиці була 
присвячена прес-конференція 
«Інфраструктура будинку: 

тенденції первинного ринку 
України», яка відбулася 6 
липня 2017 року в рамках 
прес-туру до ЖК «Паркові 
Озера» та «Озерний гай 
Гатне». Організатор - член 
Ради директорів КБУ 
компанія «Інтергал-Буд».

Експертами конференції 
виступили виконавчий 
директор Конфедерації 
будівельників України 
Віталій Грусевич, керівник 
творчої архітектурної 
майстерні «А. Пашенько» 
Андрій Пашенько, заступник 
комерційного директора 
компанії «Інтергал-Буд» 
Анна Лаєвська. У ході заходу 
журналісти та учасники 
ознайомилися з сучасними 
тенденціями будівництва, 
європейським досвідом у 
створенні інфраструктури 
ЖК, аналітичними даними 
про цінову ситуацію на 
первинному ринку Києва (за 
підсумками 5 місяців 2017 
року) та особливостями 
соціальної відповідальності 

забудовників в умовах 
розвитку інноваційної 
інфраструктури.

Про очікувані зміни щодо 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту та стратегічне 
партнерство бізнесу з 
об’єднаною територіальною 
громадою розповів Віталій 
Грусевич. Він повідомив, 
що планується замінити 
інститут пайової участі 
новим прозорим механізмом 
передачі органам місцевого 
самоврядування коштів на 
соціальні потреби. Концепція 
полягає у впровадженні 
платежу у вигляді відсотка 
від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки 
під будівництво, проведеної 
органами місцевого 
самоврядування. Разом з 
договором оренди земельної 
ділянки укладається договір 
з населеним пунктом про 
сплату щомісячного внеску 
на його розвиток протягом 

усього терміну будівництва.

Також Віталій Олегович 
зазначив, що соціально 
відповідальні компанії – 
члени КБУ, розуміючи всю 
серйозність та значимість 
для української об’єднаної 
територіальної громади 
питання розвитку 
інфраструктури, не лише 
вносять значні інвестиції в 
розвиток інфраструктури 
різних регіонів, а й 
виступають ініціатором нових 
підходів до ефективного 
освоєння цих коштів 
громадами. У компаній 
є можливості, а у громад 
прагнення до розвитку 
території. Завдяки довірчим 

відносинам між суспільством 
і бізнесом вирішуються 
питання великих соціальних 
проектів.

Прес-служба КБУ
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д е р ж а в а

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПОСЛУГ ДАБІ

Сьомого липня відбулося розширене засідання Наглядової 
ради Державний фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву.

Ключовими питанням заходу стали результати роботи 
Фонду за 2016 рік та його нові напрямки діяльності на період 
2017 року. Серед інших поточних питань були затверджені 
рішення стосовно удосконалення нормативно-правової бази 
та пропозиції щодо кадрових змін у державній спеціалізованій 
фінансовій установі.

Особливою частиною засідання було відзначення Почесними 
грамотами Мінрегіону, подяками Держмолодьжитла з нагоди 
25-річчям від дня заснування Фонду.

Від імені Конфедерації будівельників України з вітальним 
словом виступив і виконавчий директор Віталій Грусевич. 
У своїй промові він наголосив, що Фонд Держмолодьжитла 
упродовж незалежності України відіграв важливу роль 
у збереженні окремих державних житлових програм, 
модернізації пільгового кредитування для молоді, ініціював 
запровадження державної підтримки для окремих категорій 
громадян. У знак пошани та вдячності за успішне партнерство 
з Конфедерацією Віталій Олегович вручив подяку голові 
правління Фонду Сергію Комнатному. Конфедерація 
будівельників України бажає колективу Фонду подальших 
звершень, нових успіхів, миру і процвітання, здійснення усіх 
планів.

Прес-служба КБУ

З впровадженням 
електронних послуг 
Державної архітектурно-
будівельної інспекції України 
у представників будівельної 
галузі свого часу виникало 
багато питань. Тепер вони 
сміливо користуються 
зручними можливостями, 
а кількість компаній, які 
розпочали чи закінчили 
будівництво онлайн, зростає.

В приміщенні Федерації 
роботодавців України 
відбулася зустріч бізнес-
активу з Головою Державної 
архітектурної будівельної 
інспекції України Олексієм 
Кудрявцевим. До роботи 
наради долучилися і 
представники Конфедерації 
будівельників України.
Серед іншого, на заході 
було презентовано 
оновлений у відповідності 
до законодавства, що 
набрало чинності з 10 
червня, електронний сервіс у 
містобудівній сфері – подача 
декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації. Поки 
що вирішити це питання 
можна лише щодо об’єктів 
СС1. Що стосується об’єктів 
будівництва з класом 
наслідків СС2, то онлайн 
сервіси з подачі документів 
про прийняття таких об’єктів 
в експлуатацію ще на етапі 
розробки. Окрім цього, 
розглядається питання щодо 
запровадження технічної 
можливості онлайн подачі 
дозвільних документів 
у будівництві через 
представника.

Розглянуто останні новації 
у сфері регулювання 
містобудівної та 
архітектурної діяльності. 

Учасники наради задали 
очільнику ДАБІ, керівникам 
профільних департаментів 
відомства проблемні 
питання ведення бізнесу 
при взаємодії з органами 
держархбудконтролю та 
отримали фахові відповіді на 
них.

До речі, при обговоренні 
проблематики отримання 
адміністративних послуг від 
органів держархбудконтролю, 
багатьма гравцями ринку 
була озвучена позиція щодо 
необхідності демонополізації.

Більше року тому, 
Конфедерація будівельників 
України висловила такі 
ж пропозиції у проекті 
закону, що мав на меті 
законодавче закріплення 
множинності суб’єктів, 
наділених повноваженнями 
державного архітектурно-
будівельного контролю. 
Враховуючи специфіку галузі, 
свого часу, ця ініціатива не 
була підтримана владними 
структурами. Утім ми все 
більше переконуємось у 
необхідності внесення такого 
законопроекту на розгляд 
Парламенту, та запропонуємо 
його суб’єктам законодавчої 
ініціативи найближчим 
часом. 

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

НОВЕ «ГОСТРЕ 
ПИТАННЯ» ДЛЯ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: 
БЛОКУВАННЯ 
ПОДАТКОВИХ 
НАКЛАДНИХ

ПРИПИНЕННЯ ПОГОДЖЕННЯ
ВІДХИЛЕНЬ ВІД ДБН

З 1 липня запрацював 
механізм блокування 
податкових накладних, 
який спричинив чимало 
проблем і для підприємств 
будівельної галузі. Наразі 
Конфедерація будівельників 
України збирає інформацію 
про проблеми застосування 
законодавства, яке регулює 
відповідні питання. Вже 
маємо ряд пропозицій 
щодо нагально необхідних 
змін до законодавства, які 
наразі узагальнюються. 
Продовжуємо збирати 
інформацію на адресу frontof-
fice.kbu@gmail.com

Також інформуємо, що ДФС 
розмістила актуальні питання 
щодо реєстрації податкових 
накладних/розрахунків 
коригування.

Прес-служба КБУ

Багато експертів вважають, 
що окремі питання 
застосування державних 
будівельних норм стали 
засобом корупції у 
величезних масштабах. 
Особливе місце у таких 
схемах посідають і листи-
погодження відхилення 
від ДБН. Чинний порядок 
розгляду звернень щодо 
відхилень дуже дискусійний 
і непрозорий. Самі ж видані 
листи-погодження на 
відхилення від ДБН ніде не 
оприлюднюються. Окрім 
необхідних відхилень, 
такими листами є можливість 
«прикрити» відсутність 
елементів благоустрою та 
соціальної інфраструктури, 
збільшення щільності 
забудови, зменшення 
нормативної кількості 
паркувальних місць тощо.

13 липня 2017 року, під час 
круглого столу: «Відхилення 
від будівельних норм: від 
новації до корупції» його 
учасники спробували 
з’ясувати: чи можливо 
повністю скасувати видачу 
таких листів-погоджень? І 
якщо ні, то як вдосконалити 
цю процедуру нейтралізуючи 
її корупційні механізми?
Участь у заході взяли 
представники Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України, 
Конфедерації будівельників 
України, Національної 
спілки архітекторів України, 
науково-дослідні установи, 
громадські активісти та 
незалежні експерти.

Мінрегіон вже 
здійснює запланований 
антикорупційний захід 
– перегляд 27 ДБН, що 
потребують змін. Проте з 
попередньої практики ця 
робота може зайняти навіть 
кілька років в залежності від 
обсягу змін і складності робіт, 
ефективності відповідних 
організацій. Однак ці дії не 
вирішать повністю проблему, 
яка розглядається.

Що ж ще можна зробити? 
Скасувати видачу дозволів на 
будівництво з відхиленнями 
від ДБН. 

Цей механізм в подальшому 
також не виправданий. 
Адже дуже складно 
вмістити в норми всю 
можливу деталізацію 
допустимих варіантів 
проектно-технологічних 
рішень: будівля може бути 
зведена із застосуванням 
експериментальних 
методів, нових технологій 
енергозбереження. Хоча 
норми переглядаються і 
виходять їх поновлення, але 
у зв’язку з різноманітністю, 
нетиповістю та складністю 
в деяких випадках умов 
проектування та будівництва, 

все-таки винятки мають 
право на життя. Детально 
прописати межі відхилень 
у будівельних нормах. На 
думку Конфедерації, кожне 
відхилення від норм – це 
абсолютно індивідуальний 
випадок, і лише після аналізу 
відхилень і їх обґрунтувань 
можна робити висновки 
щодо доцільності внесення 
змін. Тому в жодному разі не 
можна прописувати у ДБН 
дозволені рамки відхилень. 
На те й існують державні 
норми, щоб будівництво та 
проектування здійснювалося 
за чітко встановленими 
правилами.

Зрештою після емоційної 
напруженої двогодинної 
дискусії учасники домовилися 
зустрітися для обговорення 
змін у положеннях 
підзаконних актів, які 
регулюють процедури 
отримання листів-погоджень 
щодо відхилення від ДБН. А 
також розгляду параметрів, 
які не можна порушувати 
у ДБН, зокрема, кількість 
паркомісць, щільність 
забудови та інше.

Прес-служба КБУ
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ЧОРНИЙ СПИСОК ПІДРЯДНИКІВ СЕКРЕТНЕ БУДІВНИЦТВО ТРИВАЄ

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОНИ УКРАЇНИ «ПРО 
ЕНЕРГЕТИЧНУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ»
ТА «ПРО ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ»

ПЕРЕВІРКА УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ 
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

В Івано-Франківську 
планують створити «чорний» 
список підрядників. 
Як зазначив заступник 
міського голови Олексій 
Кайда, перелік необхідно 
підготувати аби не допускати 
безвідповідальні компанії 
до тендерів. Таке рішення 
прийняли через те, що 
будівництво окремих об’єктів 
у місті гальмується через 
виконавців. Проте при цьому 
кошти виділяються вчасно.
Відтак посадовці пропонують 
заносити таких підприємців в 
окрему базу даних та більше 
не будуть співпрацювати 

В місті Луцьк, неподалік 
замку Любарта, спорудили 
величезний паркан, який 
приховує «таємниче 
будівництво».

Про таку секретну споруду 
повідомив Володимир 
Пшибельський на своїй 
сторінці у Facebook: «Поблизу 
Луцького замку я помітив у 
хащах паркан, розташований 
поруч біля будинку Пузини. 
І як виявилося, він там 
виник недаремно. Бо за 
парканом приховувалися 
будівельні роботи, які 
там, схоже з побаченого, 
тривають у режимі особливої 
секретності вже довгий 
час. Цікаво, що роботи 
ведуться поступово, хоча 
площа будівництва чимала. 
Напевно, це робиться для 

Закон України «Про 
енергетичну ефективність 
будівель» встановлює 
мінімальні вимоги до 
енергетичної ефективності 
будівель. Зокрема у 
законі йдеться про 
вимоги до теплотехнічних 
характеристик 
огороджувальних 
конструкцій, енергетичної 
ефективності інженерних 
систем і їх налаштування 
встановлюються 
технічними регламентами і 
нормативними документами 
центрального органу 
виконавчої влади, що 
забезпечує формування 

З початку 2017 року до 
серпня 2017 Управлінням 
Державної архітектурно-
будівельної інспекції у 
Чернігівській області 
проведено 6 планових та 
49 позапланових перевірок 
діяльності уповноважених 
органів містобудування та 
архітектури.

За цей період було видано 
12 приписів про усунення 
порушень та прийнято 
182 рішення щодо роботи 
відповідних органів. 

Однією з головних причин  
скасування чи зупинення 
рішень об’єктів нагляду 
стала відсутність детальних 
планувань та планів 
зонування територій. 

з ними. Також компаніям, 
зважаючи на їхні минулі 
помилки, буде заборонено 
допуск до тендерів. Це також 
стосуватися виконання 
капітальних будівництв і 
доріг.

Схожий список вже 
намагалися скласти, проте 
була отримана скарга від 
антимонопольного комітету, 
наче такий перелік утискає 
права підприємців та 
розвиток бізнесу в Івано-
Франківську.

Євлалія Бедричук,
позаштатний кор.

державної політики у 
сфері будівництва, та 
переглядаються не менш як 
один раз на п’ять років.

Також енергетичний 
сертифікат щодо об’єкта 
будівництва є складовою 
частиною проектної 
документації на будівництво. 
У матеріалах проектної 
документації має зберігатися 
роздрукована копія 
енергетичного сертифіката 
будівлі, засвідчена особою, 
яка його склала.

Прес-служба КБУ

того, щоб ніхто чужий не 
помітив бува цю втаємничену 
активність, яка провадиться 
поруч з Луцьким замком на 
території Старого міста».
На сьогоднішній день 
будівельники вже залили 
фундамент, який прикрили 
плівкою. Також на місті 
будівництва тримають собак, 
що виконують функцію 
«відлякування цікавих 
людей».

Євлалія Бедричук,
позаштатний кор.

Зупинення дій та установка 
обмежень була зроблена 154 
рази. Також було відновлено 
дію 9 містобудівних умов 
та обмежень, 2 будівельних 
паспортів.

Євлалія Бедричук,
позаштатний кор.
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Журі щорічного державного 
конкурсу на кращі будинки 
і споруди, збудовані та 
прийняті в експлуатацію в 
Україні у 2016 році, визначило 
переможців.

Під час засідання 26 липня 
2017 року члени журі, до 
якого входять і представники 
КБУ, обговорили пропозиції 
експертної комісії та, після 
об’єктивної оцінки, обрали 
переможців більшістю 
голосів.

Обговорення не обійшлося 
і без відвертої дискусії. 
Адже усі номінанти, 
які дійшли до фіналу, 
представили об’єкти зі своєю 
унікальністю. Якщо в одному 
випадку вразила прекрасна 
архітектура та безперечна 
проектна документація, 
то перевага іншого – 
виразний благоустрій та 
інфраструктура. Зрештою, 
дійшли спільної згоди. Після 
офіційного затвердження 
рішення журі ми опублікуємо 
перелік тих об’єктів, які 
визнані кращими у 2016 році.

Прес-центр КБУ

У Ковелі за 6 місяців 
загалом на будівництво 
було витрачено 11 млн грн, 
про що повідомило Головне 
управління статистики у 
Волинський області.
Якщо брати до уваги 
статистику, за січень- червень 
2017 року загальнообласних 
обсягів будівельних робіт 
було виконано на 2.3%, 
що складає 11.4 млн грн. 
Іншу частину становить 
спорудження інженерних 
споруд та будівництво 
будівель, які виконані на 
56.5% та 43.5% відповідно.
Власне капітальний 
ремонт становив 58.8% 
загального обсягу робіт. 
Нові будівництва, 
реконструювання та технічні 

Як повідомила міська 
інформаційно- аналітична 
система містобудівної 
діяльності «Містобудівний 
кадастр Києва», в Києві, 
за даними на серпень 2017 
року, триває 62 незаконні 
будівництва житлових 
будинків.
На даний момент в столиці 
незаконно будують 46 
житлових комплексів, 
13 окремих житлових 
будинків, котеджне селище 
і студентський гуртожиток. 
Більше того, триває 
незаконна реконструкція 
нежитлового будинку під 
житловий комплекс.
Проте, незаконні будівництва 

До кінця 2017 року у 
прочанів буде можливість 
відвідати богослужіння 
у винятковій культовій 
споруді в Зарваниці– точній 
копії назаретської хатини 
Божої Матері. Будівельні 
роботи аналогу Будинку 
Діви Марії були завершені 
у Марійському духовному 
центрі «Зарваниця». Досвід 
майстрів дав можливість їм 
відтворити точні розміри та 
архітектуру побудови, в якій 
жила Божа Матір. 

Євлалія Бедричук,
позаштатний кор.

Компанія «Укравтодор» 
заявила про те, що починає 
будівництво автодоріг від 
Києва до Білої Церкви та 
дорогу від Львову до Польщі.
«Мова йде не про ремонт 
чи реконструкцію 
існуючих доріг, а саме 
про будівництво нових 
доріг. При цьому нинішні 
дороги у цих напрямках 
будуть виконувати роль 
безкоштовних альтернатив, 
яких вимагає закон. Вартість 
таких проектів значна. 
Якщо говорити про дорогу 
Київ – Біла Церква, то 
без питання викупу землі 
під цей проект вартість 
будівництва складе близько 
300 мільйонів доларів. У 
районі Білої Церкви маємо 
середньодобовий трафік 
20 тисяч автомобілів, а в 
районі Києва – 44 тисячі 
автомобілів. Компанія-
концесіонер, яка побудує 

ФІНАЛ КОНКУРСУ 
НА КРАЩІ БУДИНКИ І 
СПОРУДИ У 2016 РОЦІ

Витрати на будівельні 
роботи ростуть

Будівництво святині 
завершено

Будівництво незаконних 
будівель продовжується

БУДІВНИЦТВО НОВИХ ПЛАТНИХ ДОРІГ ПОЧИНАЄТЬСЯ

дорогу, буде її експлуатувати 
упродовж 25 років. По  
завершенню терміну дії 
договору про концесію дорога 
буде передана в державну 
власність. А протягом цих 25 
років інвестор буде повертати 
вкладені в будівництво 
кошти», – сказав Олександр 
Кава, радник голови 
«Укравтодору».
Також Кава переконаний 

в тому, що держава буде 
мати велику вигоду з такого 
проекту, бо на нього не 
витрачаються бюджетні 
кошти і яка наприкінці 
залишиться у її власності, а 
для інвестора – отримання 
прибутку за 25 років.

Євлалія Бедричук,
позаштатний кор.

переозброєння – 23.9%, а 
ремонт склав 17.3%.

є у всіх районах столиці 
України, кількість яких росте 
з кожним місяцем.
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НАГОРОДЖЕННЯ КРАЩИХ ПРЕДСТАВНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 
ПОЧЕСНИМИ ВІДЗНАКАМИ З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО
СВЯТА – ДНЯ БУДІВЕЛЬНИКА!
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У НОРВЕГІЇ 
ВІДКРИЮТЬ 
ТУНЕЛЬ ДЛЯ 
КОРАБЛІВ

УГОРСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ ПОТРЕБУЮТЬ 
УКРАЇНСЬКИХ ТА БІЛОРУСЬКИХ 
ПРАЦІВНИКІВ

НАЙБІЛЬШУ В СВІТІ СОНЯЧНУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ 
ЗБУДУЮТЬ В АВСТРАЛІЇ

Перший в світі тунель для 
кораблів був розроблений 
в Норвегії, де його й 
будуть споруджувати. Цей 
проект повинен з’єднувати 
між собою два фіорда. 
Будівництво тунелю буде 
тривати 14 років, воно 
розпочнеться в 2019 році.
Зв’язку з тим, що шторми 
на Норвезькому морі 
трапляються більше, ніж 
100 разів на рік, третину 
року кораблям небезпечно 
перевозити вантаж та 
пасажирів. Саме це стало 
причиною створення тунелю 
під водою. Для звільнення 
простору інженерам 
доведеться підірвати 8 млн 
тон породи. Висота тунелю 
становитиме 37 метрів, а 
довжина – 170 метрів.
Зведення такого проекту 
коштуватиме 270 млн 
доларів. Цей шлях зможе 
долати до 120 кораблів на 
добу.

Євлалія Бедричук,
позаштатний кор.

Завдяки цьому 
Угорщина матиме шанс 
залатати прогалину у 
працевлаштуванні на 
будівельному ринку
(fot. sxc.hu) (fot. sxc.hu)

Голова угорської федерації 
виконавців будівельного 
ринку Ласло Кої заявив, 
що його країна потребує 
працівників з України та 
Білорусі.

Ласло Кої пояснив, 
що завдяки цьому 
Угорщина матиме шанс 
залатати прогалину у 
працевлаштуванні на 
будівельному ринку. 
Він додав, що протягом 
найближчих двох років 
цей сектор може прийняти 
близько 2 тисяч працівників.

Прем’єр Угорщини Віктор 

Затвердили проект 
найбільшої у світі сонячно-
теплової електростанції. 
Початок будівництва 
почнеться в австралійському 
штаті Південної Австралії та 

стартуватиме в наступному 
році. Проект назвали 
«Аворою». 

Прем’єр штату Джей Ветерілл 
вважає, що «Аврора» зможе 
забезпечити потреби штату, 
через що повністю зміниться 
ситуація на енергетичному 
ринку Австралії. Новий 
проект також принесе 700 
нових вільних робочих місць 
для працівників.

За 150-мегаватну 
геліотермальну 
електростанцію візьметься 
компанія Solar Reserve. 
Завершення будівництва 
планується біля 2020 року. 
Така чимала електростанція 
буде коштувати біля 650 млн 
доларів.

Євлалія Бедричук,
позаштатний кор.

Орбан раніше виключав 
можливість прийняття його 
країною значної кількості 
закордонних працівників. 
Однак, він додав, що його 
уряд намагатиметься 
привабити обмежену 
кількість українських 
робочих.

Однією з причин нестачі 
працівників на місцевому 
будівельному ринку є трудова 
міграція угорців до Західної 
Європи.

http://www.polradio.pl
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УКРАЇНА    РОЗВИТОК    БУДІВНИЦТВО

с п о р т

БУДІВЕЛЬНИКИ ПРОФЕСІЙНО 
ГРАЮТЬ У ФУТБОЛ

Офіційний інформаційний 
орган Конфедерації 
будівельників України

Будівельна професія вимагає 
міцного фізичного гарту, тому 
спортивні збірні цього фаху 
завжди багаті талантами. 
Зокрема в українських 
будівельників склалося 
чимало футбольних традицій. 
Адже будівництво це також 
командна гра, стратегічний 
підхід якої нагадує 
футбольний, де потрібно з 
точністю прорахувати усі 
планування та розміщення.

Раніше футбольна збірна 
будівельників України 
в рамках підготовки до 
Чемпіонату Європи серед 

будівельників European 
Builders Cup 2018 провела 
товариський матч з командою 
Білорусі у Мінську. 22 липня 
2017 року за підтримки 

Конфедерації будівельників 
України на Оболонь-Арені
(м. Київ) відбулася друга 
зустріч команд.

Товариський матч пройшов 
у доброзичливій та дружній 
атмосфері.

Інтрига зберігалася до кінця 
гри. Чимало небезпечних 
епізодів було біля воріт 
обох команд. Проте рахунок 

«київської» зустрічі повторив 
долю «мінської» – нічия (4:4).

Завдяки організаторам 
Football Federation of Ukraine, 
Федерация Футбола Украины, 
ФАБУ та спонсорам для 
вболівальників цей день 
перетворився на справжнє 
футбольне свято: захоплива 
гра команд, розіграші цінних 
призів, подарунки для малечі 
і звичайно смаколики.
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