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ЧАС НЕВПИННО НАБЛИЖАЄ НАС ДО 16 ЛИСТОПАДА
- ДНЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩИХ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
У МЕЖАХ ОФІЦІЙНОГО НАГОРОДЖЕННЯ Премії
Програма заходу:

Ведучі: Яніна Соколова та Олег Панюта.

Лаунж-прийом з колективом New Delhi.
Пряма трансляція нагородження лауреатів.
Концертна програма за участі:
Ніни Матвієнко,
Наталії Бучинської,
Гурту Кітутік,
оркестру Нацгвардії України.
Святковий бенкет та дружнє спілкування.

Наголошуємо, що запрошення на IBUILD 2018 отримають лише номінанти та члени КБУ. Усіх інших
бажаючих долучитися до головного дійства галузі
2018 року просимо придбати квитки на
https://ibuild.ticketforevent.com/.
*Для отримання додаткових запрошень для членів
КБУ діє спеціальна знижка у розмірі 50 %.
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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ
КОНФЕДЕРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

Третього жовтня 2018
року в Мінрегоні відбулося засідання Ради директорів Конфедерації
будівельників України,
на якому були розглянуті важливі питання
діяльності будівельної
галузі.

Був запрошений Міністр
інфраструктури України Володимир Омелян,
який висвітлив найближчі перспективи реалізації інфраструктурних проектів за участі
підприємств будівельної
галузі. Було визначено
законодавчі зміни для
поліпшення якості реалізації інфраструктурних
проектів.

майданчику PROZORRO
в контексті будівельної
галузі. Бернард Семерія,
керівник проекту Європейської комісії в Україні
«Допомога органам
влади України в удосконаленні менеджменту
циклом інфраструктурного проекту», ділився
думками з приводу проблемних моментів, що
виникають при застосуванні Закону України
«Про публічні закупівлі»
при здійсненні тендерних закупівель будівельно-монтажних робіт в
системі «PROZORRO».

Заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Лев
Парцхаладзе розповів
про досягнення цього
року.

Відверту зацікавленість
викликала доповідь
виконавчого директора
КБУ Віталія Грусевича на
тему: BIM-технології –
інтелектуальна база для
проектів будівництва,

Наступним нагальним
питанням був критичний розгляд можливостей закупівельного

як новий стандарт для
об’єктів транспортної
інфраструктури.
Традиційно, лави КБУ,
як завжди поповнилися
новими учасниками,
які налаштовані на
відкрите, прозоре та
надійне партнерство як
з учасниками провідного
будівельного об’єднання,
так іншими гравцями
ринку! До КБУ приєдналися ТОВ Будівельна
група «Синергія» та ТОВ
«Вент-Сервіс».
Висвітлювалися також
інші нагальні питання
будівельної галузі і Конфедерації зокрема, більш
детально в наступних
публікаціях.

НОВІ ЧЛЕНИ КОНФЕДЕРАЦІЇ
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ВДОСКОНАЛЮЄМО СИСТЕМУ PROZORRO РАЗОМ
Конфедерація будівельників України запрошує
усіх зацікавлених та небайдужих взяти участь в
опитуванні щодо нагаль-

них питань, які виникають при здійсненні
тендерних закупівель
будівельно-монтажних
робіт у системі

PROZORRO.
Ваші відповіді допоможуть знайти рішення
вкрай болючого питання
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галузі, суспільства та
держави. Не залишайтесь осторонь, коментуйте!
Прес-служба КБУ
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ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН: «МОДЕРНІЗУЙТЕСЬ, БУДЬТЕ
АКТИВНИМИ – РИНОК ЗРОСТАЄ ТА СТАЄ БІЛЬШ
КОНКУРЕНТНИМ»

Володимир Омелян,
Міністр інфраструктури України

Третього жовтня відбулось засідання Ради
директорів КБУ, в якому
взяв участь Міністр інфраструктури України
Володимир Омелян. Він
обговорив з присутніми нагальні проблеми
реалізації інфраструктурних проектів та
співробітництва
будівельної та транспортної галузей.

В.Омелян зазначив,
що система тендерних
закупівель потребує удосконалення. Одне з найважливіших – питання
кваліфікації учасників
повинно ставитись до, а
не після тендеру. Володимир Омелян вважає недопустимою також практику деяких замовників
з дроблення тендерів.
«Чим більш масштабні будуть завдання та
обсяги робіт, тим більше
увага буде компаній не
тільки українських, але
й з окремих азійських
держав», – підкреслив
Омелян.

роботи мають гарантію
5, з наступного року 10
років. Але цього замало, треба підвищувати
вимоги до якості робіт.
Дороги мають будуватись на 20-40 років і
належно утримуватись.
Я закликаю вас: модернізуйтесь. Ринок зростає, набирає обертів,
і тут ваша проактивна
позиція дуже важлива»,
– підкресли Володимир
Володимирович.
Бетонні дороги Міністр
назвав питанням важливим як для розвитку
інфраструктури, так і
для української промисловості загалом. Але
висловив критику стану
галузі: «Коли кажуть, що
цементу у нас достатньо,
– це неправда; коли кажуть, що він необхідної
якості, – також неправда. Але коли говорять,
що все можливо зробити
краще, – правда. Наступ
ного року ми плануємо

Міністр інфраструктури
підкреслив необхідність
внесення змін в Закон
України про публічні
закупівлі в частині впро
вадження консультаційних послуг. «Контроль
за якістю робіт повинен
бути. Так, зараз ситуація
з якістю краще, ніж 10
років тому. Всі дорожні
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збудувати бетонні дороги на півдні України, і я
бачу відмінності в якості
як сировини, так і робіт,
які пропонують іноземні
компанії на цих проектах, і того, що пропонують вітчизняні».
Прокоментував Міністр
інфраструктури й
болюче питання відносин промисловості та
Укрзалізниці. «Деякі
вважають що компанія
близька до колапсу. Мене
особисто жахає стан
держкомпанії номер
один в Україні. Щодо тарифів на вантажоперевезення – об’єктивно вони
найнижчі в Європі, але
є питання менеджменту.
Я вважаю, що спецтариф
для внутрішніх перевезень потрібен бути, а
все інше – ви заробляєте
гроші, ви отримуєте прибуток в офшорах, – будь
ласка, платіть податки
в Україні», – підкреслив
Володимир Омелян.
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Загалом ситуацію з
інфраструктурною
галуззю Міністр вважає
«не такою поганою»,
адже фінансування робіт
збільшується. Зокрема,
на отримання дорожнього господарства у 2014
році не було виділено
жодної копійчини, у
2015 – вже 6,5 млрд. грн,
у 2016 – 10 млрд. грн.,
2014 – більше 20 млрд.,
у цьому – 47 млрд. грн.,
у наступному планується більше 56 млрд. грн.
По аналогії з Дорожнім
фондом має запрацювати фонд авіації, щоб
відновити інфраструктуру аеропортів. «В Україні
потрібно оновлювати
три-чотири смуги в рік.
Початок дуже важкий,
але в Одесі ми вже оновлюємо, у наступному
році плануємо Дніпро та
ще один аеропорт. Отже
говорити, що держава
нічого не робить, – не
можна. Ситуація з
фінансуванням покращується. Підвищуватись
має й якість проектів
та робіт», – резюмував
Омелян.
Загалом участь Володимира Омеляна у засіданні Ради директорів Конфедерації будівельників
України виявилася дуже
продуктивною. Його
виступи супроводжувалися дискусією. Члени
Конфедерації ставили не
завжди зручні запитання, на які Володимир
Володимирович гідно
і конструктивно відповідав.
Прес-служба КБУ

УКРАЇНА ПІДНЯЛАСЬ НА 5 СХОДИНОК У
РЕЙТИНГУ DOING BUSINESS
Україна підвищила
позиції у рейтингу
Світового банку Doing
Business-2019, піднявшись на 5 сходинок, з 76
на 71 місце за загальним
рейтингом зі 190 країн.
Але за індикатором
«Отримання дозволу на
будівництво» ми вже
на 30 місці (у минулому
були на 35).

Мова йде про скасування зайвої процедури
отримання будівельниками технічних умов
від ДСНС з пожежної
безпеки на будівництво,
відтепер ці вимоги отримуються разом з архітектурно-будівельними вимогами. Також введення
обов’язкової вимоги про
наявність вищої освіти
у розробників проекту
будівництва та інженерів
технічного нагляду, що
підвищує якість контролю. Зараз це вже реально
працює.

За словами Віце-прем’єрміністра-Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ
Геннадія Зубко, минулого року в рейтингу були
враховані не всі прийняті позитивні зміни.

«Позиція України в
ТОП-30 за показником

«Отримання дозволів на
будівництво», цей результат є в першу чергу
головним індикатором
для інвесторів і збільшення притоку іноземних інвестицій в країну.
Україна реформується
і ми не зупиняємось
на досягнутому. Дерегуляція в Україні бізнес-процесів, зокрема у
галузі будівництва, буде
продовжена. Плануємо
і надалі поліпшувати
позиції у «Doing Business
і триматиє високу
планку», – підкреслив
Геннадій Зубко.
Прес-служба КБУ

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КБУ ЮРІЙ СЕРБІН: ПОТРІБНО
ДОСЛІДИТИ РЕАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАРПЛАТ У
БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ В РЕГІОНАХ
Нагадаємо, що Мінрегіон видав Наказ №196
від 27.07.2018 «Про
внесення змін до Порядку розрахунку розміру
кошторисної заробітної
плати, який враховуєть
ся при визначенні вартості будівництва об’єктів», що змінив порядок
визначення заробітної
плати при проведенні
державних закупівель
будівельно-монтажних
робіт. Тепер при нарахуванні береться за
основу середня зарплата
у регіоні.
Віце-президент КБУ
Юрій Сербін звернув
увагу на необхідність
оцінити ефект нового
порядку. «Для цього

Третього жовтня на
розширеному засіданні
Ради директорів КБУ
розвернулась гостра
дискусія щодо питання
забезпечення конкурентного рівня заробітних плат на будівництві.
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просимо Мінрегіон на
початку наступного
року, у лютому-березні
2019 року, провести
опитування обласних
адміністрацій та керівництво обласних центрів щодо реального
рівня заробітної плати
в проектах, що фінансуються із залученням
бюджетних коштів чи
грантів. А ще необхідно
створити разом з КБУ
спільну робочу групу з
оцінки впливу дії Наказу
на будівельну галузь», –
підкреслив Юрій
Сергійович Сербін.

Прес-служба КБУ
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УКРАВТОДОР ГОТУЄ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
DESIGN-BUILD
22-23 жовтня 2018 року
відбувся Міжнародний
семінар із стратегічного планування та
оцінки ефективності
управління дорожнім
сектором. Захід організовано Всесвітньою
дорожньою асоціацією
(PIARC) спільно з Міністерством інфраструктури України, Київською міською державною
адміністрацією та
Ініціативою CoST в
Україні, до складу Консультативно-наглядової групи якої входить
КБУ.
Виступаючи на семінарі,
представник Укравтодору, в.о. керівника Інститут «ДерждорНДІ» Артем Безуглий, розповів
про плани відомства
сприяти впровадженню

не можемо оголосити
закупівлю виконання
робіт, бо не знаємо
скільки буде орієнтовно
коштувати цей об’єкт», –
пояснив Безуглий.

в Україні розповсюдженої у світі схеми designbuild (проектування-будівництво). Згідно неї
одна ж та сама організація робить проект, а
потім на підставі його
почитає будувати. Як
підкреслив чиновник, в
Україні на сьогодні є певні законодавчі перепони,
які унеможливлюють
таку практику. «Нашим
законодавством передбачено, що будь-який
об’єкт може будуватись
лише на підставі проектної документації, яка розроблена та затверджена
в установленому порядку та пройшла експертизу. Лише на підставі затвердженої документації
буде формуватися очікувана вартість закупівлі
на саме виконання робіт.
Отже, без проекту ми

Як ця задача вирішується
у інших країнах? Аналізуються об’єкти-аналоги
– будова дороги такої-то
категорії, протяжності,
у такому-то регіоні, 1
км коштував стільки-то;
на основі цих даних
вираховують очікувану
вартість, виставляють
пропозицію на тендер.
Ще один варіант – укрупнені кошторисні ціни,
що коригуються згідно
індексу інфляції та ринкової ситуації.
На сьогодні лише один
проект в Україні реалізований за схемою design-

build – польська фірма
розробила та збудувала
дороги до польських
кордонів, але така схема
була принциповою умовою виділення пільгового кредиту.
Як розповів Артем
Безуглий, Укравтодор
звернувся до Мінрегіону
з проханням підготувати
пропозиції до змін у законодавство (Закон про
містобудівну діяльність,
Постанову Кабміну про
розробку та затвердження проектної документації, тощо). Самі ж шляховики зараз готують
укрупнені кошторисні
ціни та складають базу
аналогів, аналізуючи
проекти, реалізовані
цього року.
Прес-служба КБУ

СВІТОВИЙ ДОСВІД: ОБОВ’ЯЗКОВА ПРЕКВАЛІФІКАЦІЯ
УЧАСНИКІВ ТЕНДЕРУ
29-30 жовтня 2018 року у
медіа-залі КБУ відбулася
зустріч CoST Afghanistan
та CoST Ukraine, до
складу Консультативно-наглядової групи якої
входить КБУ. Сторони
поділились досвідом
своїх країн у створенні інфраструктурних
об’єктів: як організована
процедура тендерів, як
громадськість контролює вибір підрядників та
якість виконаних робіт
тощо.

Бахежд, у Афганістані на
тендерах проектів, що
фінансуються за кошти
бюджетів та донорських
організацій, обов’язковою є прекваліфікація:
компанії оцінюються
за технічної та фінансовою спроможністю, за кваліфікацією
спеціалістів. І тільки після цього тендерні комісії
розглядають пропозиції
учасників.

Відбудова інфраструктури Афганістану відбувалась за участі міжнародних донорів, загалом
за 16 років було вкладено119 млрд доларів.
Колеги з Афганістану
означили як головні
проблеми своєї держави
корупцію та недостатню
з точки зору населення
якість робіт. Як розповів
гендиректор департаменту планування та будівництва Мінекономіки
Афганістану Мірвейс

Виконавчий директор

6

КБУ Віталій Грусевич
звернувся до афганських
спеціалістів з проханням
надати для ознайомлення бальну систему
оцінювання нецінового
показника на тендері.
«Ми збираємо пропозиції від учасників ринку
як удосконалити систему Prozzoro. Нас дуже
цікавить досвід інших
країн», – підкреслив
Грусевич.
Прес-служба КБУ
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ОЛЕНА ДМІТРІЄВА: «ДЕРЖАВА МАЄ СТВОРИТИ СПРИЯТЛИВІ
УМОВИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ У БУДІВЕЛЬНУ ГАЛУЗЬ»

Олена Дмітрієва,
заступник Голови правління банку «Глобус»

Третього жовтня на
засіданні Ради директорів КБУ розглядалося
питання фінансування
будівельних проектів.
Член Ради директорів
КБУ, заступник Голови
правління банку «Глобус», Олена Дмітрієва
ознайомила присутніх
з поточним станом
банківської системи
України та перспективами іпотечного кредитування.

На жаль, з 2008 року
криза у банківському
секторі так і не була
поборена. На сьогодні
заборгованість банків за
кредитами рефінансування перед НБУ сягає
50 млрд грн. Держава
змушена була взяти на
себе зобов’язання банків
шляхом їх націоналізації,
економіка не отримала
кредитний ресурс, адже
20-30% річних не є нормальним для будь-якого
бізнесу. Високі ставки
стають на заваді розвитку й іпотечного кредитування, на сьогодні через
іпотеку оформляється не
більше 2% угод. «Найближчим часом це не
зміниться: НБУ збільшує
облікову ставку останні 9 місяців, попереду
вибори, доля зовнішніх
запозичень не визначена.
Рузвельт зміг побороти
велику депресію у США,
зробивши ставку не
на банківську систему,
а на пряме фінансове
стимулювання державою реального сектору
економіки, насамперед

будівельної галузі», –
підкреслила Дмітрієва.
Цей провірений часом
рецепт міг би стати у
нагоді і для України,
адже одне робоче місце
у будівельної галузі дає
сім робочих місць у
сумісних галузях, а одна
гривня, вкладена у будівельну галузь, залучає
додаткові п’ять гривень у
економіку загалом.
Олена Дмітрієва нагадала присутнім про
програми, які можуть
бути цікаві потенційним
інвесторам, але лише
за умови створення
державою прозорих
та зрозумілих правил.
Мова йде про вирішення
проблеми застарілого
житлового фонду, створення ринку орендного
житла, енергомодернізацію будинків тощо.
«Але на сьогодні на
відродження державних
програм сподіватись
не приходиться, можливості державного
бюджету обмежені, а
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соціальні програми – не
в пріоритеті», – констатувала Олена Дмітрієва.
Але банкір налаштована
досить позитивно, бо
бачить збільшення зацікавленості у іпотечних
кредитах як зі сторони населення, так і зі
сторони забудовників.
«Найбільш дієвий метод
стимулювання іпотеки
– партнерські програми з забудовником», –
підкреслила заступник
Голови правління банку
«Глобус».
А загалом шлях виходу
з економічної кризи експерт бачить у прямому
фінансуванні (інвестуванні) крупних інфраструктурних проектів.
«Держава має створити
сприятливі умови для
інвестування у будівельну галузь. Необхідна
комплексна державна
програма Національних
будівельних проектів», –
вважає Олена Дмітрієва.
Прес-служба КБУ
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CITY ONE DEVELOPMENT ПРЕЗЕНТУВАВ НОВИЙ ФОРМАТ
ЖИТТЯ У СТОЛИЦІ

Член Ради директорів КБУ, City One
Development, презентував інноваційний формат життя City Resort,
який вперше
реалізований у столичному житловому
проекті преміум-класу
«Бульвар Фонтанів».

Цей формат розроблений на базі вимог
сучасної людини, яка
проживає у великому
місті та з урахуванням
потреб найвибагливіших
клієнтів преміального
класу житла. City Resort
демонструє як життя у
мегаполісі може поєднувати абсолютно протилежні по своїй суті ідеї:
життя у центрі міста, у
вирі ділових та культурних подій, з відчуттям
заміського спокою та
приватності; проживання у сучасному житловому комплексі, де всі
мають авто, і який повністю виключає наявність
транспорту на тери-

торії, а також багато
іншого.
Презентація проходила
два дні, протягом яких
всім гостям та клієнтам
компанії були продемонстровані переваги
інноваційного формату City Resort від City
One Development . Як
дорослі, так й маленькі
гості свята мали змогу
насолодитись справжніми літніми розвагами
на зелених лаунж-зонах
ЖК, біля єдиної у Києві
каскадної алеї світломузичних фонтанів, спробувати себе у творчих
майстернях open-air,
відчути смак вишукано-
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го життя та атмосферу
релаксу від музичних
хедлайнерів презентації:
відомого італійського співака, володаря
неповторного баритону Маріо Бьонті, який
ексклюзивно відвідав
Київ для цього заходу,
вітчизняного інді-поп
гурту Kadnay , а також
танцювального гуру
Амадора Лопеса з його
шоу-балетом Rumbero’s.
Новиною презентації
став анонс стратегічного
партнерства компанії
девелопера City One
Development з світовим
лідером науки і освіти
Університетом Берклі,
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(Каліфорнія, США) та
з міжнародною науковою платформою
EnWironment. Партнерство передбачає підтримку наукових розробок та
ініціатив у сфері урбаністики та дизайну міського середовища та втілення останніх результатів
наукових досліджень
від провідних вчених
із Силіконової долини,
а також університетів
партнерів: Оксфорда,
Сіднейського технологічного університету,
Інституту урбаністики в
Дубаї - в проектах житлової нерухомості тут, в
Києві. «Інновації стають
все більш цінними як
серед кінцевого споживача, так і серед великих
інвесторів в нерухомості.
Саме за такими проектами полює світове
інвестиційне співтовариство, а великі світові
лідери, наприклад Китай,
- готові вкладати мільярди доларів у їх розвиток.
Таке партнерство – це
крок у майбутнє, тому
проекти нерухомості завтрашнього дня, які розроблені з урахуванням
останніх тенденцій в області науки, урбаністики,
ІТ, демографії та дизайну
навколишнього середовища, будуть розвивати
наш столичний міський
простір, роблячи його
smart по наповненню,
зручності та економії
часу для мешканців»
- коментує президент
девелоперської компанії
City One Development
Валерій Кодецький.

НОВИЙ РІВЕНЬ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ
КОМПАНІЇ «ВЕНТС»
Для підтримки високого рівня виробництва
член Ради директорів
КБУ, компанія «Вентиляційні системи», провів
черговий аудит системи
менеджменту якості за
оновленим стандартом
ISO 9001:2015, за що
отримала відповідний
сертифікат. Компанія
веде свою діяльність
абсолютно за сучасними
методиками із застосуванням передових технологій і дотриманням усіх
актуальних стандартів та
норм у галузі якості.

вимоги стандарту,
змінилася його структура, а також з’явилася
нова термінологія і
переглянуто стару. На
особливу увагу заслуговує введення поняття
«ризик-орієнтоване мислення», яке передбачає
обробку ризиків, тобто
дозволяє підприємству
виявляти чинники, що
призводять до відхилення від досягнення
запланованих результатів, а також застосовувати превентивні
методи управління для
скорочення негативних
наслідків і максимального залучення ресурсів та
можливостей.

Сертифікат ISO
9001:2015 – це документ
Міжнародної організації
зі стандартизації, що є
підтвердженням успішного впровадження та
функціонування системи
управління якістю на
підприємствах. Уперше
стандарт був опублікований 1987 року. З тих
пір було видано понад
мільйон сертифікатів
якості компаніям з
близько 100 країн.

Основні переваги нової
редакції стандарту
якості:
- зміна структури для
кращої узгодженості з
іншими стандартами та
системами управління;
- вдосконалення процесного підходу та побудова
діяльності за циклом
PDCA – Plan-Do-CheckAct (Плануй-Роби-Перевіряй-Дій);
- впровадження ризик-орієнтованого
мислення;
- підвищення залуче-

У версії ISO 9001:2015
оновилися принципи
управління якістю, які
формують основу вимог
стандарту, безпосередньо змінилися й самі

ності вищого керівництва до системи менеджменту якості;
- збільшення відповідальності за систему
менеджменту якості
всередині підприємства;
- підвищення ролі
моніторингу даних про
результативність.
Для компанії «Вентс»
впровадження стандарту ISO 9001 й подальше
оновлення його норм є
запорукою безперервного постачання якісних
продуктів і надання
якісних послуг; полегшує
реалізацію цілей, спрямованих на підвищення
задоволеності клієнтів;
покращує аналіз ризиків
і реалізацію можливостей, пов’язаних з
політикою підприємства
та його завданнями.
Проведення аудиту
відповідно до стандарту
ISO 9001:2015 вчергове
підтверджує надійність
компанії «Вентиляційні
системи» та її орієнтованість на потреби
цільової аудиторії. На
підприємстві регулярно
проводяться навчальні
курси, спрямовані на
підвищення обізнаності
співробітників у сфері
менеджменту якості.
Прес-служба КБУ

Прес-служба КБУ
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НАЙКОМФОРТНІШІ РЕГІОНИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ –
ВІННИЧЧИНА ТА ФРАНКІВЩИНА
Оприлюднені результати рейтингу Regional
Doing Business 2018.
Лідерами стали Вінниччина (334 бали), Івано-Франківщина (332
бали) та Житомирщина (313 балів).

Оцінювання проводилось за адаптованою
методологією Світового
банку на основі опитування вітчизняних
підприємців. У фокусі
дослідження 6 напрямків
взаємодії підприємців із владою, а саме:
створення підприємства, сплата місцевих
податків; одержання
дозволів на будівництво;
оформлення земельної
ділянки під об’єкт нерухомості; приєднання до
електромережі, якість
електронних сервісів.
Розробники рейтингу – Офіс ефективного
регулювання (BRDO) та
Спілка Українських Підприємців (СУП). Максимальний бал, який могли
отримати регіони, – 600.
«Коли рік тому ми
презентували перший
рейтинг і давали рекомендації органам
місцевого самоврядування щодо покращення
умов започаткування
та ведення бізнесу ми
відверто не дуже вірили
у прогрес. Проте він є.
Вінниччина має найбільший в загальному заліку.
Житомирщина по

компоненту створення
підприємства, тепер
вона може мотивувати
підприємців переїжджати до них та бізнес
відкривати. Чернігівщина готова конкурувати за
об’єкти будівництва та
має прогрес у відведенні
земельних ділянок. А от
Харківщина та Донецький регіон найбільш
лояльні до бізнесу по
сплаті податків», – зазначив заступник голови
BRDO Денис Малюська.

поступається в зручності
згаданим вище. А особистий кабінет веб-порталу адміністративних
послуг Києва виявився
єдиним, для роботи з
яким довелося читати
інструкцію, яка до того
ж так і не допомогла
скористатися жодною із
запитуваних послуг

Цьогоріч було додано
новий компонент –
електронні сервіси, які
виявились найбільш
цікавими та неочікуваними. Регіони умовно
розділились на три категорії. Найпоширенішою
залишається практика
ігнорування викликів
часу, послуги через
Інтернет не надаються.
Це характерно навіть для
таких великих міст як
Одеса чи Харків. Другий варіант – адаптація
до загальнодержавної
системи електронних послуг. Так зробили Дніпро
і Хмельницький, які долучились до iGov. Третій
тип поведінки – винаходити велосипеди, тобто
свої сервіси. «Тут комусь
це вдалося відмінно,
наприклад, Львову з його
«Особистим кабінетом
львів’янина» або трохи
простіше сайт ЦНАП
Івано-Франківська, а комусь не дуже – «Особистий кабінет прозорого
офісу м. Вінниці»
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без картки киянина», розповів Малюська.
«Попри позитивну динаміку українські регіони мають дві глобальні
проблеми, і вони на жаль
без змін. Перша – це
підключення до електромереж. За цим критерієм
Україна посідає 128 місце
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в світі. В усіх областях
за останній рік ситуація
погіршилася. І друга,
це пайова участь, яка
обросла корупційною
складовою і є своєрідним
«стопом» для інвестицій
у сферу будівництва,
особливо для закордонних інвесторів», – зауважила керівник сектору
«Будівництво» BRDO,
віце-президент СУП
Олена Шуляк.

ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО ОБГОВОРЕННЯ
РЕКОНСТРУКЦІЇ КВАРТАЛІВ ЗАСТАРІЛОГО
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

«Ми порівняли лідерів
рейтингу з іншими
містами світу – лідерами загального рейтингу
Світового Банку DOING
BUSINESS. Не очікувано, але факт: по деяким
компонентам українські
міста кращі! Наприклад,
щоб одержати дозвіл на
будівництво, в Загребі
(Хорватія) потрібно
витратити 146 днів, в
Алмати (Казахстан)
– 123 дні, в Чернігові –
лише 67 днів. Створити
підприємство в Кошице
(Словаччина) можна
за 19,5 днів, в Бразі
(Португалія) – 6,5 днів,
в Житомирі – 7 днів.
Ми сподіваємось така
тенденція збережеться і
ми раді, що стали частиною цих змін», – додав
Джошуа Бадах, старший експерт Проекту
EU4Business|FORBIZ.

На засіданні був розглянутий проект Закону
України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового
фонду», який розробляє
член Ради директорів
КБУ, ДП «Діпромісто»
ім. Білоконя. Було обговорено більш ніж 70
питань та пропозицій
до нього, складених за
результатами попереднього круглого столу.
Головна дискусія точи-

Ознайомитись з повною
версією рейтингу «Легкість ведення бізнесу.
Regional Doing Business»
можна за http:/rdb.brdo.
com.ua/

Конфедерація будівельників України прийняла
участь у круглому столі
«Правове регулювання окремих аспектів
процесів реконструкції
кварталів застарілого
житлового фонду», що
відбувся у Мінрегіоні.

лась навколо умов, за
яких розпочинається
комплексна реконструкція кварталів. Є два
варіанти: згода більшості
власників нерухомості
(пропонувалась цифра
у 75%) або соціальна
необхідність (за таким
принципом реконструюється застарілі
квартали у Німечинні).
Болюче питання – на яку
максимальну відстань
можна відселяти мешканців. Директор ДП
«Діпромісто» ім. Білоконя з наукової роботи
Іван Шпилевський
наголосив, що законопроектом пропонується встановити норму,
згідно якої відселення
відбуватиметься у межах
кварталу (мікрорайону)
що підлягає реконструк-

ції, але за згодою мешканця – у новобудову
в іншому районі чи
навіть купити житло на
вторинному ринку. Як
зазначили на круглому
столі, не відображені ще
у законопроекті питання
нерухомості з судовими
обтяженнями, механізм
вибору квартири мешканцями у новобудові,
тощо.
Пропонуємо долучитись
до обговорення питань
реконструкції кварталів
застарілого житла.
Ознайомитись з текстом
законопроекту можна на
сайті розробника:
http://dipromisto.gov.ua/
Пропозиції надсилайте
за адресою: admin@
dipromisto.gov.ua
Прес-служба КБУ

КИЇВРАДА ЗМЕНШИЛА В 100 РАЗІВ
ПОДАТОК НА ЗЕМЛЮ ПІД БУДІВНИЦТВО
БАГАТОПОВЕРХІВОК
Київська міська рада
ухвалила в другому
читанні рішення встановити ставку податку на
землю, яка використовується для будівництва
і обслуговування багатоквартирних будинків,
в розмірі 0,01%, тоді як
діюча ставка складає 1%
від нормативної грошової оцінки землі. Відповідні зміни містяться в

рішенні Київради «Про
встановлення місцевих
податків і зборів в
м. Київ» від 23 червня
2011 року, за основу 19
липня 2018 року. Зміни
були внесені з метою надання пільгових ставок
для об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ), проте
в поточному вигляді
прийнята норма

поширюється і на забудовників. Забудовники
отримали подарунок у
100 (!) разів зменшений
податок на землю, відведену під будівництво і
обслуговування багатоквартирних будинків.

ІНТЕРФАКС

Прес-служба КБУ
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ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: «ЗАВДАННЯ БУДЬ-ЯКОГО КОНТРОЛЮ
– ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ ТА ЯКІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ»
В Україні змінюється
філософія нагляду, контроль повинен стати
ризикоорієнтованим,
підкреслив Прем’єрміністр України Володимир Гройсман на
Інспекційному форумі
ПЕРЕВІРОК.NET.
З 1 січня 2019 року
інспекційні органи мають фокусуватись на
прозорій оцінці суб’єктів господарювання та
запобіганні ризикам, а
бізнес – знатиме коли
і чому до нього завітає
інспектор.

17 жовтня, запущено
інтегрований портал
inspections.gov.ua з
низкою інструментів для
прозорої та передбачуваної онлайн-взаємодії
держава - бізнес. До
платформи вже залучились 26 інспекційних
органів з 33 існуючих.
Станом на жовтень 2018
року в єдиній системі
опубліковано майже 250
тис. планів та біля 48 тис.
результатів вже проведених перевірок.
Триває процес затвердження нових критеріїв ризику, що дасть
змогу ефективніше планувати заходи контролю.
На жаль, не все гладко,
підкреслила Голова
Державної регуляторної
служби Ксенія Ляпіна: з
33 інспекційних органів
затвердили свої критерії
лише 9, ще 15 розглядає
зараз Кабмін. Посадовець висказала надію,
що у найближчий час всі
без виключень контролюючі органи виконають
завдання та затвердять
критерії оцінки ризиків,
тож система запрацює
по новим стандартам у
повному обсязі. Також
вона звернулась до бізнесу. «Плани перевірок
бізнесу вже викладені
на inspections.gov.ua
більшістю контролюючих органів. Деякі мають
специфічний порядок –
Державіаслужба,
фіскальна служба, ми
шукаємо варіанти долучення їх до системи. До
15 листопада на порталі

будуть сформульовані
комплексні та індивідуальні плани на 2019
рік. Ці плани будуть
формуватися на основі
критеріїв ризику. У
бізнеса є час подивитись,
яка ступінь ризику йому
надана, якщо є помилка – аргументувати
зміну ступеню ризику
та скоригувати плани
перевірок», - сказала
Ляпіна.
Нагадаємо, Уряд навесні затвердив нову
методологію управління
ризиками, завдання
інспекцій – визначити
перелік небезпек для
кожної сфери контролю
та розробити комбінацію
критеріїв для виявлення ризиків і розумного
планування перевірок.
Ціль нової системи –
управління ризиками, а
не бездумна фіксація порушень, що виявляються
сьогодні у 99% перевірок.
Найбільший прогрес у
цьому поки продемонстрували контролюючі
органи в сфері пожежної
та техногенної безпеки,
охоронної діяльності та
туризму.
Вже з 1 січня 2019 року
суб’єкти та об’єкти
господарювання будуть
рейтингувати за балом
ризикованості в кожній
сфері. Це дасть можливість контролюючим
органам зосередитися на
попередженні небезпек
для найбільш ризикових.
Ще одне важливе завдання нової інспекційної
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системи – орієнтованість
на платника податків. З цією метою на
Інспекційному порталі
створюється «Кабінет
управління ризиками» з
низкою інструментів:
- календарем запланованих перевірок;
- історією проведених
перевірок та їхніми результатами;
- вичерпними чек-листами – вимогами до підприємців, з можливістю
самоконтролю по кожній
потенційній небезпеці;
- можливістю оцінити
якість роботи інспектора, що стане основою
для рейтингу інспекцій;
- можливість вказати на
обтяжливість конкретних вимог, що заважають працювати. Це стане
основою для їх перегляду, щоб зменшити регуляторне навантаження
на бізнес.
Ознайомитися з інструментами Інспекційного
порталу в тестовому режимі можна на
www.inspections.gov.
ua. Повноцінно вони
стануть доступними
для використання з 1
січня 2019 року. Для
цього інспекції до кінця
поточного року мають
затвердити форми актів
перевірок нового зразка
та оприлюднити інформацію про перевірки.
Прес-служба КБУ
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PERFECT GROUP ПРОВЕЛА СІМЕЙНЕ СВЯТО НА НОВІЙ
НАБЕРЕЖНІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНИЙ

Наприкінці вересня,
член Ради директорів
КБУ, компанія Perfect
Group об’єднала мешканців Києва, гостей
міста та інвесторів
своїх проектів на новій
набережній озера поряд
з будівлями ЖК «Лебединий».

Програма свята була
насиченою. Дітей
розважали аніматори-супергерої. Серед
ігор були і тематичні
будівельні, наприклад,
складання величезної
Jenga. Дорослі мали можливість отримати поради
професіоналів-практиків
з технічного дизайну. Дегустацію вина
провів лазурний бренд
Latinium. На фудкорті
пригощали смаколиками, а на хендмейд-ярмарку можна було
підібрати подарунки на

новосілля: оригінальні
прикраси для оселі чи
для господарів. Своїм
виступом порадував
гостей свята кавер-бенд
Mary’s Band.
На святі були визначені
переможці літніх акцій.
Серед інвесторів ЖК
«Вудсторія» було розіграно три сертифікати
на диван від PUFETTO.
Серед інвесторів ЖК
«Лебединий» – три ліжка
з матрацами від ТМВенето. Головний приз –
паркомісце ЖК «Лебеди-

ний» – отримав Мансилья Альварес Мартин
Сантос.
Завдяки святу про
переваги комплексу
змогли дізнатися більше людей. Спеціалісти
відділу продажу активно
консультували зацікавлених про вільні лоти
в ЖК «Лебединий» та
інших проектах компанії
Perfect Group.

Прес-служба КБУ

«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» У 2,5 РАЗИ ЗБІЛЬШИЛО
СВІЙ ВАГОННИЙ ПАРК
Член Ради директорів
КБУ, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ввело в
експлуатацію 450 нових
напіввагонів, отриманих в рамках контракту за схемою фінансового лізингу.
Раніше, на початку 2018
року, підприємство отримало 50 нових вагонів.

Таким чином, цього року
компанія ввела в обіг 500
вагонів для перевезення
своєї металопродукції
та постачання сировини
на комбінат. В результаті
власний парк ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
збільшився у два з половиною рази, що дозволяє
компанії близько

10–15% перевезень здійснювати своїми силами
незалежно від ситуації
на ринку залізничних
перевезень і наявності
вагонів. Це допоможе зменшити витрати
на доставку вихідних
і вхідних вантажів, а
також дасть можливість
розглядати нові напрям-

ки перевезень металопродукції та залізорудного концентрату на
експорт. Усі нові вагони
для підприємства виготовлені в ПАТ «Дніпровагонмаш», яке є одним
з учасників підписаної
угоди за схемою фінансового лізингу.
Прес-служба КБУ
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МІНРЕГІОН СПРОСТИВ БУДІВНИЦТВО ГУРТОЖИТКІВ
ДЛЯ ВІЙСКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Тепер нове будівництво
і реконструкція об’єктів казарменого і житлового фонду військових
містечок, за винятком
житлових будинків,
не вимагає отримання
містобудівних умов і
обмежень.

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства спростило
процедуру будівництва
гуртожитків для військовослужбовців. Про це
повідомила прес-служба
Віце-прем’єр-міністра міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального

господарства України
Геннадія Зубка. «Для
забезпечення українських захисників житлом
Мінрегіон максимально
спрощує процедури
будівництва гуртожитків
для військовослужбовців. Ми прийняли постанову, якою спростили
і прискорили дозвільні
процедури і отримання
документів

по будівництву таких
гурто житків », - цитує
Зубко прес-служба. За
його словами, в держбюджеті на 2018 рік
передбачено, що нове будівництво і реконструкція об’єктів казарменого
і житлового фонду військових містечок (крім
житлових будинків)
не вимагає отримання
містобудівних умов і

обмежень. Зубко уточнив, що мова йде про
будівництво на землях
Міноборони, на території військових частин,
установ, організацій
ЗСУ. При цьому будівництво буде здійснюватися
з дотриманням державних будівельних норм
(ДБН), стандартів і всіх
нормативно-правових
документів.
economics.unian.net

ДЕПУТАТИ ПРОПОНУЮТЬ ЗБІЛЬШИТИ ДО 200 МЛН ГРН
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ «ПРИДБАННЯ ЖИТЛА УЧАСНИКАМ
АТО ТА ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН ІЗ ЧИСЛА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ»
Минулого року було
створено нову державну
бюджетну програму для
придбання квартир учасникам АТО та членам
їх родин із числа вимушених переселенців із
тимчасово окупованих
територій. Як повідомив на брифінгу, голова
Комітету Верховної Ради
України у справах вете-

ранів, учасників бойових
дій, учасників антитерористичної операції та
людей з інвалідністю,
Олександр Третьяков, з
боку держави – це правильний підхід. Однак
у бюджеті нинішнього
року закладено лише 5%
від потреби для фінансування програми. Нагадаємо, у законодавстві

запроваджено термін
«учасники АТО – внутрішньо переміщені особи» і було закладено у
бюджеті – 18-25 млн грн.,
потім фінансування було
збільшено до 41 млн грн.
Вже 49 сімей отримали
нові домівки, придбавши
їх за бюджетні гроші.
Комітет пропонує передбачити у Держбюджеті
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на 2019 рік не 25, а 200
млн. грн. на закупівлю
житла учасникам АТО
з числа внутрішньо
переміщених осіб. Постанова уряду дозволяє
купувати житло незалежно від місця реєстрації на будь-якій території
України.
Прес-служба КБУ
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ГЛОБАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В НЕРУХОМІСТЬ ДОСЯГЛИ РЕКОРДНИХ
$1,8 ТРИЛЬЙОНА
Згідно новим дослідженням міжнародної
консалтингової компанії
Cushman & Wakefield,
члена Ради директорів
КБУ, незважаючи на
геополітичну невизначеність і уповільнення
економічного циклу, річні інвестиції в глобальний ринок нерухомості
зросли на 18%, досягнувши нового рекорду – $1,8
трильйона. Найнижчий
ріст транзакцій відмічено у Південній Америці
– лише на 0,6% за рік.
Для порівняння: у Європі інвестиції зросли на

16,4%, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – на
32%.
Winning in Growth
Cities– це щорічний звіт,
який аналізує активність
на світовому ринку інвестицій у нерухомість і
оцінює міста за їх привабливістю для капіталів.
Нью-Йорк зберігає
світове лідерство за
обсягом ринку нерухомості, але вперше
не увійшов до топ-5 за
міжнародними інвестиціями. Гонконг піднявся

в рейтингу і опинився на
5 місці після Лос-Анджелеса, Лондона і Парижа.
Лондон зміцнив свою
репутацію міста, найбільш привабливого для
зарубіжних інвестицій,
продемонструвавши зростання 22% у порівнянні
з минулим роком.
Азія лідирує серед
регіонів зі збільшенням рівня інвестицій у
комерційну нерухомість
на 18% – і як джерело
капіталу, і як регіон для
інвестицій. Інвестиції в
Азію склали 52% від

всієї активності в світі, а
азіатські інвестори зробили 45% всіх міжнародних угод.
Азійські інвестори стають основним джерелом
іноземного капіталу у
Лондоні, за рік обсяги
транзакцій з цих країн в
Лондоні зросли на 47%
протягом року до 10,9
млрд доларів. Переважна
більшість угод здійснені
в секторі офісної нерухомості, який привернув
94% всіх інвестицій у
місто з Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Прес-служба КБУ

БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ ДОРОЖЧАЕ
Вартість будівельно-монтажних робіт в
Україні в січні-серпні
зросла майже на 24%.
Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в
Україні в січні-серпні
2018 року у порівнянні
з аналогічним періодом 2017 року зросли
на 23,9%, повідомляє
Державна служба статистики.

тажних робіт в сфері
будівництва трубопроводів, комунікацій і
ліній електропередач
- на 21,1%. При цьому
вартість СМР в серпні
2018 року у порівнянні з
липнем зросла на 0,1% (у
липні вартість по від-

ношенню до червня
виросла на 0,7%). Найбільше зростання цін на
БМР в серпні зафіксовано в сфері будівництва
транспортних споруд і
будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній
електропередач - на 0,3%.

За даними Держстату,
найбільше зросли ціни
на будівельно-монтажні
роботи в сфері будівництва інженерних споруд - на 26,9%, а також
в сфері будівництва
комплексних промислових споруд - на 25,9%.
Найменше збільшилася
вартість будівельно-мон-
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У Держстаті відзначили,
що дані наводяться без
урахування тимчасово
окупованих територій:
Автономної Республіки
Крим, Севастополя та
частини зони проведення операції Об’єднаних
сил.
УНІАН
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УРЯД ВИДІЛИВ ДОДАТКОВО 100 МЛН ГРН НА
ПРОГРАМУ «ТЕПЛИХ КРЕДИТІВ»
На програму «теплих
кредитів» для ОСББ
додатково виділили в
цьому році 100 млн грн.
Відповідну постанову
ухвалили на засіданні
Уряду.
Нагадаємо, за чотири
роки дії вже 500 тисяч
родин скористались
програмою «теплих
кредитів», вони загалом
вклали в тепломодернізацію 6,7 млрд.грн та
економлять 230 млн.

куб.м газу щорічно.
Поміч з держбюджету на
ці проекти склала біля
2,3 млрд грн. У 2018 році
на програму було виділено 400 млн грн, цією
допомогою скористались
більш 115 тис родин.
За умовами програми
ОСББ можуть отримати
компенсацію від 40%
до 70% суми «теплих
кредитів».
Після завершення необхідних процедур,

пов’язаних із погодженням рішення Комітета
ВРУ з питань бюджету,
затвердженням оновленого паспорту бюджетної
програми та укладанням
додаткових договорів з
банками, програму буде
відновлено. У проекті
бюджету на наступний,
2019 рік, Кабмін заклав
1,6 млрд грн на фінансування Фонду енергоефективності.
Прес-служба КБУ

У ЛИСТОПАДІ СТАРТУЮТЬ ЗАЛІЗНИЧНІ РЕЙСИ У
АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»
Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман
перевірив готовність
швидкісної лінії залізничного сполучення до
найбільшого в Україні
міжнародного аеропорту
«Бориспіль».
Будівельні роботи за
проектом стартували
навесні 2018 року, вже в
жовтні ПАТ «Укрзалізниця» підготувала рухомий склад – рейкові

автобуси Pesa. За планом
на лінії їх буде 4, ще 1 – в
резерві.

Гройсман.
– А зараз ми маємо якісне сполучення аеропорту
«Бориспіль» – головних
повітряних воріт країни
– із залізничним вокзалом. Здаємо залізничну
гілку майже на місяць
раніше запланованого.
Представили проект у
лютому, а в листопаді
вже можна буде потрапити в аеропорт зручно
та без заторів, буквально
за 35 хвилин».

«Це дуже важливий
інфраструктурний проект. Ми реалізували його
за лічені місяці і за 580
млн грн. А пам’ятаєте
сумнозвісний «Повітряний експрес»? Він нам
коштував би 11 млрд
грн (в нинішніх цінах).
Відчуваєте різницю? –
сказав Володимир

НА МОДЕРНІЗАЦІЮ МИКОЛАЇВСЬКОГО
ВОДОКАНАЛУ ЄІБ НАДАВ 5,11 МЛН ЄВРО
ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ
Миколаївський водоканал отримає грантове
фінансування у сумі 5,11
млн євро на реконструкцію та модернізацію.
Підписана грантова
угода між Урядом України та Європейським
інвестиційним банком
(ЄІБ), а також мульти-

донорським фондом
Е5Р (Східноєвропейське
партнерство з енергоефективності та навколишнього середовища).
В першу чергу, передбачено повне оновлення
існуючої інфраструктури
комунального підприємства. «Термін виконання

таких робіт є невеликим
і вже перші результати
ми побачимо у другому
кварталі 2019 року»,
– зазначив Міністр
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко.
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