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ЗА ДВА РОКИ ДОХОДИ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗРОСЛИ
НА 49% — Г. ЗУБКО

СТВОРЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО
ОРЕНДНОГО ЖИТЛА ЗНИЗИТЬ
ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ НА 30%

З 2015 року завдяки реформі
децентралізації доходи
місцевих бюджетів в Україні
зросли на 49%. Про це на
засіданні Ради Європи
повідомив віце-прем’єрміністр України Геннадій
Зубко, передає кореспондент
УНН.
«За два роки, з 2015, після
того, як був прийнятий план
по стратегії, впровадженні
реформи децентралізації
по Україні 2015-2017 року
ми добилися дуже вагомих
результатів. В першу чергу, це
зростання доходів місцевих
бюджетів, а також передача
повноважень до місцевих
громад, які сьогодні мають
можливість впроваджувати
стратегії розвитку...

Створення муніципального орендного та лізингового житла
зможе знизити вартість оренди на 30% та вирішити житлову
проблему для більшості населення. На цьому наголосив
заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Лев Парцхаладзе під час громадського обговорення
проекту Концепції Закону України про орендне житло.
«Сьогодні Фонд багатоквартирного житла в Україні
складає близько 500 млн кв. м, з яких одна третина –
застаріле житло. При цьому щорічно в країні вводиться
біля 10 млн кв. м, це приблизно 0,24 кв. м на людину,
що геть не покриває потреби українців. Для прикладу, у
Білорусії це 0,5 кв. м, а у Китаї – 1 кв. м. Недостатність
прийнятних кредитних програм для більшості населення
лише погіршує ситуацію. Створення муніципального
орендного житла знизить вартість оренди в середньому
на 30% та вирішить житлову проблему для переважної
кількості українців», - зазначив Лев Парцхаладзе.

За два роки на 49 відсотків
зросли доходи місцевих
бюджетів... Я можу навести
прості приклади, це
зростання від 65 млрд грн
до 148 — за два роки», —

1

зазначив Г. Зубко.
Також він додав, що за
два роки в Україні було
створено 366 нових громад,
які мають всі повноваження,
відповідальність і які несуть
можливості надання якості
послуг.
Нагадаємо, 1 січня
Кабінет Міністрів України
прогнозував зростання
місцевих бюджетів у 2017 році
від децентралізації на 25%.

СІЧЕНЬ 2017, № 4/1

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ КБУ
УКРАЇНА

РОЗВИТОК

БУДІВНИЦТВО

новини ринку

Київщина за 2016 рік
стабілізувала ситуацію у
сфері будівництва

ЕКСПЕРТИ РОЗПОВІЛИ, ЯКІ
КВАРТИРИ УКРАЇНЦІ КУПУВАЛИ
У 2016 РОЦІ

Зростання цін на комунальні
послуги впливає на смаки
українців. У 2016-му році
найбільшим попитом під час
вибору житла користувалися
квартири до 35 квадратів.
Таких було продано
майже 70% від загального
обсягу. Подібна тенденція
збережеться і цього року,
прогнозують ріелтори. А от
власники більш просторих
помешкань, щоби їх
продати, змушені робити
перепланування.
На первинному ринку
забудовники роблять
акцент на об’єкти економ-

Після падіння обсягів
будівництва у 2015
році, Київській області
вдалося відновити
зростання показників
у цій сфері, повідомляє

Нагадаємо, у 2015 році
індекс будівельної продукції
регіону знизився на 0,3%, у
порівнянні із 2014 роком, а
обсяги будівництва житла
скоротилися на 5,9%.

УНН з посиланням на дані
Держстатистики.

У 2016 році , серед районів
Київської області лідером
за обсягом виконаних
будівельних робіт визнано
Києво-Святошинський
район, а серед міст регіону –
Бровари.

та комфорт-класів. У
столиці такі квартири нині
пропонують від 15 тисяч
гривень за квадрат.
За прогнозами фахівців ціни
на житло у 2017-му році
майже не зростатимуть. Через
збільшення конкуренції на
ринку. Попри те, що багатьом
з них доводиться працювати
у збиток.
Експерти впевнені, цей рік
для первинного ринку буде
складним. Через перевищення
пропозиції над попитом.

За підсумками 2016 року,
індекс будівельної продукції
Київщини за рік зріс одразу
на 26,7%, у порівнянні із 2015
роком.

Тож доведеться поборотися
за вподобання клієнтів.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ
БУДІВНИЦТВА НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ
У 2016 РОЦІ
У 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт
на суму 1567,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно
з 2015 р. становив 107,4%.
Порівняно з 2015 р. будівництво будівель зросло на 5,6%,
у т.ч. житлових – на 12,3%, інженерних споруд – на 11,6%.
Будівництво нежитлових будівель проти 2015 р. не змінилося.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення
становили 73,9% від загального обсягу виконаних будівельних
робіт, капітальний та поточний ремонти – 15,5% та 10,6%
відповідно.

Більше половини (63,1%) загальнообласного обсягу робіт
виконано будівельниками м. Хмельницького.

Джерело: Управління статистики у Хмельницькій області

У МИНУЛОМУ РОЦІ 377
КВАРТИР ОТРИМАЛИ СІМ’Ї
– УЧАСНИКИ ЖИТЛОВИХ
ПРОГРАМ

У 2016 році в Україні за участі
у житлових програмах було
побудовано 40 житлових
будинків, в яких 377 квартир
отримали сім’ї – учасники
житлових програм, що
реалізовує Держмолодьжитло.
Про це повідомив Сергій
Комнатний, перший
заступник Голови правління

У ЦЕНТРІ КИЄВА
ВІДНОВИЛИ СКАНДАЛЬНЕ
БУДІВНИЦТВО
будівництво: незважаючи
на анульований дозвіл
на будівництво (забудова
пожежного проїзду),
заборону будувати від
Київенерго (забудовується
охоронна зона тепломереж)
і розташування просто під
ділянкою прибудинкової
каналізаці», — написав
Хенгісов.

Державного фонду сприяння
молодіжному житловому
будівництву. Зокрема, 286
новозбудованих квартир
були передані власникам в
рамках програми пільгового
молодіжного кредитування,
67 – доступного житла,
24 – здешевлення вартості
іпотечних кредитів.

У четвер, 26 січня, у
центрі столиці, на вулиці
Круглоуніверситетській,
забудовник відновив
скандальне будівництво.
Про це у Facebook написав
громадський діяч Володимир
Хенгісов.
«Відновилось незаконне
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З дня набрання чинності цим Законом об’єкти будівництва І та
ІІ категорій складності належатимуть до об’єктів з незначними
(СС1) наслідками; ІІІ та ІV категорій складності стануть
об’єктами з середніми (СС2) наслідками; об’єкти V категорії
складності визнаватимуться об’єктами із значними (СС3)
наслідками.

ПАРЛАМЕНТ ВІДМІНИВ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
17 січня 2017 року Парламент прийняв Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення містобудівної діяльності». Відповідний проект
Закону був зареєстрований у Верховній Раді України 03.06.2016
за реєстраційним № 4733-1.

У «КИЇВСЬКОМУ МЕТРОПОЛІТЕНІ» РОЗПОВІЛИ, СКІЛЬКИ
КОШТУВАТИМЕ БУДІВНИЦТВО МЕТРО НА ВИНОГРАДАР
Будівництво метро на
Виноградар коштуватиме
понад 5 млрд грн. Про це
повідомив начальник
КП «Київський метрополітен»
Віктор Брагінський в ефірі «5
каналу», передає УНН.

на Виноградар, то дві станції
протяжністю ліній 3 і 7
кілометрів, будуть коштувати
трохи більше 5 млрд грн.»,
— повідомив начальник
столичного метро.
Як повідомляв УНН,
наприкінці цього року

«Якщо ми кажемо про метро

БУДІВНИЦТВО
У ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

Українські та іноземні
компанії виявили
бажання будувати СЕС у
Чорнобильській зоні. Про це
повідомив Міністр екології та
природних ресурсів України
Остап Семерак.
За його словами, зоною
відчуження зацікавились 13
іноземних компаній. Серед
них інвестори з Китаю,
Німеччини, Ірландії, Данії,
Австрії, Болгарії, Білорусі.
Компанія, назву якої міністр

київська влада планує
розпочати будівництво
метро на Виноградар і
протягом трьох років ввести
в експлуатацію дві нових
станції метрополітену
— «Проспект Правди» і
«Мостицька».

КОЖНА П’ЯТА НОВОБУДОВА В
ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА – ДОВГОБУД
Багато приміських
забудовників взяли на
озброєння схеми свого
скандально відомого
столичного колеги
Войцеховського, стверджує
аналітик SV Development
Сергій Костецький, пише
UBR.ua.

не відкрив, подала заявку на
установку потужністю 500
МВт сонячної генерації.

«Вони починають будувати
все нові і нові об’єкти,
виставляють ціни на
рівні собівартості, а то і
нижче, і навіть створюють

Інші пропозиції стосуються
споруди дрібніших за
масштабом об’єктів потужністю близько 20 МВт.
Крім міжнародних компаній,
заявку подали і українські
фірми. Для будівництва СЕС
компанії запросили від 20 до
1 000 га землі для розміщення
своїх проектів.
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видимість активної роботи.
Але фактично будинки
споруджуються вкрай
повільно, терміни введення
в експлуатацію весь час
переносяться. Головна
мета таких забудовників –
зібрати гроші з покупців
квартир в нових об’єктах на
добудову вже розпочатих. І
в якийсь момент ця піраміда
завалиться – можна тільки
здогадуватися», – розповів
він.
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ЦІНИ НА ЖИТЛО В СТОЛИЧНИХ НОВОБУДОВАХ
ПІДНЯЛИСЯ – ЕКСПЕРТ
представлених до продажу
квартир на первинному ринку
житлової нерухомості Києва
становила 23,3 тис. грн. за
квадратний метр, що вище
показників грудня минулого
року на 1,4%.

Подільському (на 0,6%) районах.
Без зміни – в Деснянському.
В інших районах збільшення
склало від 0,4% до 5%.
У 20% квартир вищого цінового
сегмента середньозважена ціна
пропозиції склала 38,9 тис.
грн. за 1 кв.м, в 20% квартир
низького цінового сегмента
–14,9 тис. грн. за квадратний
метр.

Зростання середніх цін був
зафіксований у всіх класах
пропозиції на первинному
ринку.
У січні цього року дорожчали
квартири в новобудовах всіх
типів.
Про це ГолосUA повідомляє
експерт з ринку столичної
нерухомості Захар Федорак.
Експерт зазначає, що, згідно
з даними інформаційноаналітичного порталу
«Столична нерухомість», в січні
2017 року середня вартість

За рік ціни в Києві виросли на
0,9%.
Найдешевші пропозиції з
продажу квартир традиційно
представлені в Деснянському
районі (в середньому 15,5 тис.
грн. за 1 кв. м), найдорожчі – у
Печерському (38,4 тис. грн. за 1
кв. м).
Зменшення середніх цін в
минулому місяці спостерігалося
в Дніпровському (на 1,2%) і
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районі – 20%. У Солом’янському
та Дарницькому – по
14%, в Печерському –
13%, в Дніпровському і
Шевченківському – по 9%
районах. Менша кількість
новобудов в Святошинському
– 8%, в Подільському – 7%, в
Оболонському – 5% і найменше
– в Деснянському районі,
всього 1%.

У структурі пропозиції
первинного житла переважають
новобудови економ-класу –
37%.

У січні були розпочаті або
відновлені продажі квартир
в 4-х житлових комплексах.
Припинено або перервано
продажу квартир в 2-х об’єктах.

Частка новобудов комфорткласу становить 26%, бізнескласу – 25%, преміум-класу –
13% від загальної кількості.

Збільшена ціна квадратного
метра квартир в 36 новобудовах
– на 300-2000 грн. за квадратний
метр.

У січні найбільшу кількість
житлових комплексів
пропонувалося в Голосіївському

Людмила Вербицька
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У НОВИЙ РІК
– З НОВИМИ
ПЕРЕМОГАМИ!

галузі, що відкриває
значні перспективи як для
Конфедерації, так і для її
членів і усіх будівельників
зокрема.

Наприкінці минулого року
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України
погодило стандарти
професійної діяльності,
які були розроблені
Конфедерацією будівельників
України.

Загалом – це яскравий
приклад того, як
реформування галузі
відбувається за ініціативи
«знизу», за поданням та
активної участі безпосередніх
суб’єктів ринку.

Ця подія – велика перемога
КБУ на шляху до новітнього
впорядкування та розвитку

ПРОПОЗИЦІЇ КБУ ЩОДО ЗАКОНОПРОЕКТУ
З ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ
Конфедерація будівельників України до
Мінекономрозвитку надіслала лист
№ 299/12 від 12 грудня 2016 року, у якому
просить звернути увагу на недосконалість
законопроекту «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо поліпшення
інвестиційного клімату в Україні», розміщений
29 листопада на офіційному веб-сайті

Міністерства у рубриці «Обговорення проектів
документів». Зокрема Конфедерація просить
розглянути зауваження, які стосуються
проблематики сплати пайової участі та
присвоєння адрес об’єктам будівництва.
Нині пропозиції КБУ опрацьовуються
Міністерством економічного розвитку та
торгівлі.
Конфедерація опрацювала,
сформований Мінрегіоном,
Список нормативно-правових
актів, що діють на ринку
будівельних металевих
конструкцій та частин
конструкцій. Оскільки
ринок «Будівельні матеріали
штучного походження:
будівельні металеві
конструкції і частини
конструкцій» - це перший
ринок, який розглядатиме
Робоча група. Відповідні
пропозиції та зауваження
було надіслано у Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України.

КБУ ПРОАНАЛІЗОВАНО
ПРОЕКТ МЕТОДИКИ ПЕРЕГЛЯДУ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ. ЯКІ
НЕДОЛІКИ?
Фахівцями Конфедерації
будівельників України
проаналізовано проект
Методичних рекомендацій
щодо проведення системного
перегляду регуляторних актів,
який спільно розробили
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України,
Державна регуляторна служба
України та Офіс ефективного
регулювання BRDO. Також
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МІНРЕГІОН ПІДТРИМАВ
ІНІЦІАТИВУ КБУ

Конфедерація будівельників
України від Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України
отримала відповідь на своє
звернення від 06.12.2016
№ 8/17-1472-16 щодо
розгляду розробленого КБУ
проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Деякі
питання визначення термінів
виконання вимог приписів
про усунення порушення
вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності,
будівельних норм, державних
стандартів і правил та
приписів про зупинення
підготовчих та будівельних
робіт, які виконуються без
повідомлення, реєстрації
декларації про початок їх
виконання або дозволу на
виконання будівельних
робіт».
Міністерство підтверджує
необхідність розробки
нормативно-правового
акта, норми якого будуть
визначати терміни
виконання заходів щодо
усунення порушень, які
вказуються у приписах про
усунення порушення вимог
законодавства. Також у листі
Мінрегіону йдеться про те,
що наразі проект постанови
вивчається структурними
підрозділами Міністерства
та буде взятий за основу
при розробці відповідного
нормативно-правового акта.
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ЧЛЕНИ КБУ – ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ-ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ
увійшли до цього офіційного
рейтингу Державної
фіскальної служби України
– ТОП-50 найбільших
платників з юридичних
послуг. Зокрема у перелік
увійшли Адвокатське
об’єднання «Арцінгер»,
Адвокатське об’єднання
«Юридична фірма «Василь
Кісіль і Партнери». А ТОВ
«Юридична фірма «Саєнко

Наприкінці минулого року
в офіційному виданні
Державної фіскальної служби
України був опублікований
рейтинг найбільших
платників податків з
юридичних послуг.
Приємно відмітити, що
і юридичні компанії, які
є членами Конфедерації
будівельників України,

Харенко» належить до
п’яти найбільших платників
податків серед суб’єктів
господарювання, що надають
юридичні послуги.
Критерій оцінювання, за
яким складено рейтинг –
відповідальне здійснення
податкових платежів і зборів
до державного та місцевих
бюджетів.

Конфедерація будівельників України допомогла члену Ради
директорів Агрохолдингу «Астарта-Київ» знайти надійного
генерального підрядника для роботи в рамках інвестиційного
проекту з будівництва промислового об’єкту ІІІ категорії
складності.

ПРОЗОРИЙ ТЕНДЕР ІЗ ПОШУКУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДНИКА!

Детальну інформацію про роботи та вимоги до виконавця,
тендерну документацію було оперативно надіслано усім членам
КБУ.
Варто зазначити, що рекомендація КБУ своєму дійсному
члену мала важливе значення під час визначення переможця
конкурсу.

КОРОТКО ПРО ІНСОЛЯЦІЮ

ВІТАЄМО З ДЕРЖАВНОЮ НАГОРОДОЮ!

Під час підготовки
пропозицій щодо
необхідних змін до
державних будівельних норм
Конфедерація будівельників
України отримала позиції
деяких будівельних
компаній щодо необхідності
заміни вимог інсоляції
нормами освітленості
приміщень. З цього приводу
звернулися до науковців ДП
«Український державний

Щиро вітаємо віцепрезидента Конфедерації
будівельників України Юрія
Сербіна з нагородженням
високою державною
нагородою – орденом «За
заслуги» ІII ступеня (Указ
Президента України від
21січня №10/2017 з нагоди
Дня Соборності України).
Бажаємо міцного здоров’я,
невичерпної енергії та
невтомності в повсякденній
відповідальній роботі.

науково-дослідний
інститут проектування міст
Діпромісто ім. Ю.М. Білоконя
та ДУ «Інститут громадського
здоров’я ім. О.М.Марзєєва
НАМН України». Наразі
вони запевняють, що ці
вимоги є вкрай необхідними
та відповідають кращим
європейським практикам.
Питання важливе та цікаве,
тож запрошуємо до дискусії.
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ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ» З ПОЧАТКУ 2017 РОКУ ЗНОВУ
БУДЕ ВНЕСЕНО ЗМІНИ
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VІІІ надає право
Міністерству фінансів України отримувати дані Державного
реєстру прав з метою моніторингу достовірності інформації,
поданої фізичними особами, для нарахування та своєчасного і
в повному обсязі отримання соціальних виплат та субсидій.
Адміністративний збір тепер залежатиме від розміру не
мінімальної заробітної плати, а прожиткового мінімуму.
Принципи розрахунку плати за згадану адміністративну
послугу не змінюються.
Якщо замовник не згоден з розрахованим для нього розміром
пайової участі, то він може скористатися підпунктом 5.2.4
пункту 5.2 Порядку правом на оскарження як цього розміру,
так і самого договору до Департаменту економіки, який
зобов’язаний надати обґрунтовані висновки щодо заперечень
замовника у строк, що не перевищує 10 робочих днів;

З 1 СІЧНЯ СТОЛИЧНІ
ЗАБУДОВНИКИ УКЛАДАЮТЬ
ДОГОВОРИ ПРО СПЛАТУ ПАЙОВОЇ
УЧАСТІ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

У період до 31.12.2017 в формулі розрахунку розміру пайової
участі буде застосовуватись понижуючий коефіцієнт 0,5 як для
житлових, так і для нежитлових площ;

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста
Києва, прийнятий як додаток до рішення Київської міської
ради від 15.11.2016 № 411/1415.

Рішення Київської міської ради про звільнення замовників
від сплати пайової участі та про зменшення розміру пайової
участь, прийняті до набрання чинності цим рішенням,
зберігають свою чинність;

Окрім значного спрощення порядку розрахунку обов’язкового
платежу, та нової методики його визначення, звертаємо увагу
на наступні моменти:

У 2017 році виконавчий орган Київської міської ради має
розробити та запровадити спеціалізований програмний
комплекс для розрахунку розміру пайової участі та подання
документів через засоби телекомунікаційного зв’язку з
накладенням електронного цифрового підпису.

Граничні розміри пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту у столиці ідентичні встановленим у
частині шостій статті 40 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності»: 10 відсотків загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта - для нежитлових будівель та
споруд, та 4 відсотки – для житлової нерухомості;
Порядком передбачено 10 випадків нового будівництва та/
або реконструкції на території міста Києва, у яких замовники
не залучаються до пайової участі (пункт 4.2 Порядку). Перелік
випадків виключний. Серед них – будівництво паркінгів;
Підстава для укладання договору: звернення замовника.
Департамент економіки зобов’язаний розглянути його та
надати розрахунки протягом 10 робочих днів з дня реєстрації
такого звернення;
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«КИЇВМІСЬКБУД» – СЕРЕД ЛІДЕРІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ СТОЛИЦІ
Третина ринку новобудов столиці належить ПАТ «ХК
«Київміськбуд». Про це сказав голова правління — президент
холдингової компанії Ігор Кушнір, повідомляє УНН.
Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір вважає, що призові
місця компанії у рейтингах та лідерство очолюваного ним
холдингу — підтвердження правильного вектору діяльності
компанії.
«Ми не маємо іншого права, як бути лідером будівельної галузі.
На сьогодні будівельний ринок Києва — 30% «Київміськбуд». І
я з впевненістю можу сказати, що це заслуга колективу, людей,
які працюють”, — сказав І.Кушнір.
«Київміськбуд» понад 60 років виконує свої зобов’язання перед
інвесторами. Крім того, компанія виплачує дивіденди столиці,
адже власником 80% акцій є громада Києва. У 2016 році обсяг
виплачених дивідендів за попередній рік становив 32 млн грн.

ЮФ «ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ»
УСПІШНО ЗАХИСТИЛА ІНТЕРЕСИ СВОЇХ
КЛІЄНТІВ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
ЮФ «Василь Кісіль і
Партнери» вдруге протягом
року успішно захистила
інтереси ТОВ «Інтертранс»,
української компанії, що
надає послуги у сфері
нерухомості, у спорі з
Національним банком
України та департаментом
Державної виконавчої служби
України.
Нетривіальність спору
полягає в тому, що справа
потрапляла до розгляду у
Верховному Суді України
двічі протягом року.
Національний банк України
вчергове спробував добитися
перегляду рішення суду
касаційної інстанції, проте
Верховний Суд України
відхилив його заяву.
Спір стосувався визнання

ЖК «Нова Англія» відзначено премією
«Енергоефективна Україна» в межах
Програми «Людина року – 2016»
Житловий комплекс «Нова
Англія» компанії-забудовника
Royal House став переможцем
21-ї загальнонаціональної
премії «Людина року – 2016»
у номінації «Енергоефективна
Україна».
Дана національна нагорода
вже 21 рік поспіль відзначає
найвпливовіших діячів нашої
країни та підприємства, які
внесли свій неоціненний
вклад у розвиток України. І
цього року «Нова Англія»
доповнила список найкращих
та заслужено здобула почесне

недійсним акту уцінки майна
та визнання припиненою
іпотеки, яка забезпечувала
виконання зобов’язань за
кредитним договором на суму
50 мільйонів гривень.
Інтереси клієнта у
Верховному Суді України
представили керуючий
партнер «Василь Кісіль
і Партнери» Андрій
Стельмащук та юристи Юрій
Колос і Максим Максимов.
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визнання. Енергоефективна
система утеплення
житлового комплексу, що
перевищує українські норми
енергозбереження на 20%
й відповідає європейським
нормам стала одним із
важливих аргументів для
присвоєння цієї престижної
премії.
Урочиста церемонія вручення
премії «Людина року – 2016»
відбудеться 25 березня 2017
року в Національній опері
України.
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КИЇВСЬКІ ЦЕНТРИ РОЗВИТКУ НАВЧАЮТЬ ДІТЕЙ
НА КОНСТРУКТОРІ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК»
Викладачі одного центру
розвитку, у Києві, на курсах
робототехніки розробили
новий конструктор для
навчання - виконаний з
нетоксичного матеріалу
багатоповерховий «Розумний
будинок». У будівлі є датчики
руху з можливістю підняття

і опускання шлагбаума при
в’їзді на подвір’я або на
виїзді з двору, є датчики
звуку, їздить ліфт. Також є
можливість реалізації більш
складних схем в кімнатах
завдяки альтернативним
джерелам енергії, можна
встановити на будівлі

ШЕДЕВРИ
БУДІВЕЛЬНИКІВАМАТОРІВ

НА ВІННИЧЧИНІ ВІЙСЬКОВІ ЗВОДЯТЬ

Незважаючи не те, що
добудовувати будь-що у
житлових багатоповерхівках
незаконно та заборонено,
жителі все-таки ризикують та
самостійно створюють власні
шедеври архітектури.

сонячні батареї. Діти під
час роботи з конструктором
вчаться економити
електроенергію, наприклад:
світло вимикається, коли
в приміщенні немає руху, і
включається, коли хтось в
нього входить.

МІСТ ІЗ ЗАЛІЗА ТА ДЕРЕВА
У селі Сутиски, що на
Вінниччині, за участю
військовослужбовців центру
дорожнього забезпечення
Головного управління
оперативного забезпечення
Збройних Сил України
триває завершальний етап
побудови комбінованого
мосту із заліза та дерева.
Вантажопідйомність нового
мосту розрахована на

шістдесят тонн.
Попри кліматичні умови
військові інженери
продовжують працювати
над сполученням берегів
річки Південний Буг, що у
Тиврівському районі. Завдяки
рішенню запропонованому
військовослужбовцями
Збройних Сил України
вдалося зекономити кошти.

Так 24 канал взявся за
невеличке розслідування і
знайшов на дахах столичних
багатоповерхівок дачу та
церкву. Також біля метро
«Шулявська» на даху
магазину добудували одразу
аж 9 кімнат.

ЗА РЕКОНСТРУКЦІЮ
УКРАЇНСЬКИХ
«ХРУЩОВОК»
ВІЗЬМУТЬСЯ НІМЕЦЬКІ
БУДІВЕЛЬНИКИ
Під час НімецькоУкраїнського Форуму (НУФ)
координатор програми
енергоефективності Алекс
Родіонов заявив, що німецькі
будівельники планують
зайнятися реконструкцією
застарілих «хрущовок» і
налагодити будівництво
енергопасивних будинків в
Україні.
ЕКО-ГОТЕЛЬ ВІД
УКРАЇНСЬКОГО
АРХІТЕКТОРА,
УВІЙШОВ В
КИТАЙСЬКУ КНИГУ
«БІОНІЧНІ БУДІВЛІ
СВІТУ»
Скоро на околицях Львова
з’явиться еко-готель за
проектом львів’янина
Льва Давидюка. Проект
готелю ще два роки тому
здобув перемогу в номінації
«Дизайн середовища» у
Всеукраїнському конкурсі
дизайнерів Ukrainian Desigh:
The Very Best Of.
Ця ж робота українського
архітектора увійшла в
китайську книгу «Біонічні
будівлі світу». На даному
етапі вже складається
будівельний кошторис і
готується бізнес-модель
нового туристичного
комплексу.

У Державній архітектурнобудівельній інспекції
стверджують, що такі
конструкції потрібно зносити
за рахунок власника. Однак
зізнаються в ДАБІ: встежити
за будівельниками-аматорами
не встигають.
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повідомили у прес-службі
КМДА.

і по оновленню складу
громадського транспорту.
Ми зацікавлені в проектах
по будівництву метро. Київ
для нас став зрозумілим
партнером, який працює
прозоро», – заявив Майєр.

БАНКОМ

Керуючий директор ЄБРР
Томас Майер заявив,
що Європейський банк
реконструкції і розвитку
зацікавлений у подальшій
співпраці з владою Києва,
зокрема в розробці
транспортної схеми Києва та
будівництві метрополітену,

«СОНЯЧНА»

Чудо-бетон, який заліковує себе сам

КИЇВ
ПРОДОВЖИТЬ
СПІВПРАЦЮ З
ЄВРОПЕЙСЬКИМ

ДОРОГА
У ФРАНЦІЇ

Кілометровий відрізок траси
Wattway покрили сонячними
батареями загальною площею
2800 кв. м. Будівництвом
дороги займалася компанія
Colas. Передбачається,
що сонячні панелі
вироблятимуть достатньо
енергії, щоб забезпечити
вуличне освітлення в селі
Турувр-о-Перш, де мешкають
3 400 людей. Покриття
може витримувати не
тільки легковий транспорт,
але і вантажівки. Щодня
протягом двох років
випробування «сонячною»
дорогою їздитимуть 2
тисячі автомобілів. Хоча
будівництво кілометрового
відрізка обійшлося в $ 5,2
млн, влада Франції планує
побудувати сонячні дороги на
кожних 1000 км трас в країні,
пише The Guardian.

«Ми хочемо і готові далі
співпрацювати з Києвом,
бо ви робите добрі справи.
Успішним було наше
співробітництво із розробки
транспортної схеми Києва,

Голландський професормікробіолог Хенк Джонкерс
(Henk Jonkers) з Делфтського
технічного університету
винайшов спосіб, за
допомогою якого тріщини
в бетоні закладаються
автоматично. У чому секрет?
При виготовленні нового
будівельного матеріалу
в розчин заздалегідь
закладаються капсули

з мікроорганізмами і
живильним середовищем
для них. При появі
невеликих розломів і тріщин
в них проникає волога
і «лікувальні» капсули
розчиняються, пробуджуючи
бактерії від сну. Продукт їх
життєдіяльності - вапняк
заповнює тріщини і
відновлює цілісність бетону.

У ГАМБУРЗІ ВІДКРИЛИ ОДИН ІЗ
НАЙВИДОВИЩНІШИХ КОНЦЕРТНИХ ЗАЛІВ СВІТУ
- ЕЛЬБСЬКУ ФІЛАРМОНІЮ

Нова філармонія у
гамбурзькому порту
побудована на даху
колишнього товарного
складу, зведеного в 60-ті роки
XX століття.

фасад площею 16 000
квадратних метрів зібрано із
1100 елементів різної форми,
кожен вагою 1,8 тонни. Весь
будинок важить 200 000 тон.
Філармонія у своїй найвищій
точці досягає 110 метрів.

Надбудова складається з
частково вигнутих скляних
панелей, які утворюють хвилі
на фасаді будівлі. Скляний

Новобудова на Ельбі вміщує
в себе концертну залу на 2100
чоловік, зал камерної музики
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на 550 слухачів, п’ятизірковий
готель з 244 номерами,
апартаменти, ресторани,
фітнес-зал і конференццентр.
Цей престижний об’єкт
обійшовся у 789 мільйонів
євро, хоча спочатку
планувалося витратити 77
мільйонів.
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БУДІВЕЛЬНИЙ РИНОК КИТАЮ ВИХОДИТЬ З ПІКЕ

Китайський ринок
будівельної техніки
демонструє ознаки
відновлення.
Такі висновки
зробили фахівці
Komatsu, проаналізувавши
інформацію, зібрану технікою
японського виробника в
режимі реального часу з
використанням технології
GPS.
Дані показують, що на

часи. Як зазначив президент
Komatsu Тецудзо Охасі, зараз
Китай вступив у період
нормалізації.

початку минулого року
кількість робочих годин
машин Komatsu почала
зростати. У серпні техніка
на будівництвах Китаю
працювала на 11% більше, ніж
рік тому. Крім того, за період
з квітня по серпень продаж
гідравлічних екскаваторів в
китайському регіоні зріс на
14%.

Поки рано стверджувати, що
ситуація в Китаї остаточно
нормалізувалося.
Але котирування акцій
японського виробника, для
якого китайський регіон
відіграє найважливішу роль,
вже виросли до 52-тижневого
максимуму.

Економіка Китаю, найбільша
в світі після економіки США,
зараз переживає не найкращі

навчальним корпусом в
Оксфорді і закінчили епопею
з Ельбською філармонією в
Гамбурзі.

КРАЩІ АРХІТЕКТУРНІ БЮРО СВІТУ
Бюро Foster + Partners займає
перше місце вже 11 років
поспіль в опитуванні видання
Building Design.
Опитування BD – частина
щорічного анкетування
архітекторів World Architecture 100. У 2016 році на
питання відповіло 1 350 бюро
світу.

Бьярке Інгельс втратив
друге місце, хоч і увійшов до
списку 100 найвпливовіших
людей світу. Данця потіснили
Herzog & de Meuron, які
реалізували одразу кілька
великих проектів в 2016
році. Швейцарці відкрили
новий корпус галереї Tate
Modern, увійшли в шортлист Призу Стірлінга з

У топі рейтингу відразу
7 бюро з Європи. США
представляють Gensler і Kohn
Pedersen Fox. Від Японії і
Австралії увійшли найбільші
бюро своїх країн: Nikken Sekkei і Woods Bagot, відповідно.

Число інфраструктурних
проектів за участю держави,
таких, як будівництво
залізниць і портів, зростає
по всій країні. Продажі
гідравлічних екскаваторів,
особливо великих моделей,
відновлюються, кажуть
аналітики Nomura Securities,
що свідчить про відновлення
будівельного ринку.
Зростання цін на вугілля
і нафту також сприяє
оздоровленню ринку.
Топ-11 кращих архітектурних
бюро:
1. Foster + Partners
2. Herzog & de Meuron
3. Bjarke Ingels Group
4. Gensler
5. Renzo Piano
6. Snøhetta
7. Kohn Pedersen Fox
8. Nikken Sekkei
9. UN Studio
10. Woods Bagot
11. Zaha Hadid Architect

За матеріалами: ukr.net, 24news.com.ua, budport.com.ua, www.unn.com.ua, podillyanews.com, tyzhden.ua, vgoru.org, economics.unian.ua, ru.golos.ua.
Контакти: + 38 044 200 04 52, office@kbu.org.ua.
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