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МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ БУДЕ ПРОВОДИТИСЯ
У ДВА ЕТАПИ, — Г. ЗУБКО
При монетизації субсидій власники квартир будуть мати
додатковий стимул економити на комуналці, щоб утеплити свій
будинок, підкреслив Зубко.
За його словами, термомодернізація триватиме 1-2 місяці,
і відразу після її завершення через економію енергоносіїв
рахунки за комунальні послуги для мешканців будинку будуть
зменшені на 20%.
За даними Мінсоцполітики, програмою житлових субсидій в
поточному опалювальному сезоні скористалися 7,4 млн. сімей.
www.biz.censor.net.ua

Монетизація субсидій на оплату комунальних послуг буде
проводитись у два етапи.

У КАБМІНІ ПРИДУМАЛИ СПОСІБ
«ЗДЕШЕВЛЕННЯ» ТАРИФІВ НА ГАЗ

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр, Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Геннадій Зубко, передає БізнесЦензор з посиланням на
прес-службу Кабміну.
«Перший – на рівні підприємств-надавачів послуг, другий–
споживачів послуг ЖКГ. Для цього потрібно обов’язково
уточнити списки людей, які дійсно потребують допомоги. Щоб
нікого не залишити без уваги і, разом з тим, щоб державними
грошима не скористалися шахраї», – зазначив Зубко.

Про це під час години
запитань до уряду заявив
Віце-прем’єр-міністр, Міністр
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
Геннадій Зубко.

Також, за його словами, коли запрацює Фонд
енергоефективності та кредити на термомодернізацію стануть
доступнішими, для багатоквартирного будинку на 120 квартир
вкладені в модернізацію гроші окупляться за 5 років.

«Яким чином можна
зменшити вартість газу? Є
два напрямки, за якими це
можна зробити. По-перше,
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треба дійсно зробити ринок
газу. На сьогоднішній день є
одна монопольна компанія,
є 15 млн. українських
домогосподарств, які
отримують від неї газ. Треба
створити конкуренцію
на ринку та за рахунок
конкуренції зменшити ціну
на газ», – сказав Зубко.
www.biz.censor.net.ua
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МІНРЕГІОН МАЄ НАМІР СПРОСТИТИ УМОВИ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ
У 2017 році Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
України розробило перелік
будівельних робіт, які не
потребують дозволів ДАБІ, на
їх виконання.

дотримуватися вимог законодавства, будівельних норм,
державних стандартів і правил.
Спрощення норм полегшить проведення ремонту тим, хто
купив київську нерухомість без посередників. У 2017 році
українці можуть виконувати перепланування житла без
дозволів.
www.domik.ua

Як стало відомо Domik.
ua, 15 лютого 2017 року
було проведено відкрите
засідання робочої групи під
керівництвом заступника
міністра Льва Парцхаладзе.

РІШЕННЯ ВР ЗБІЛЬШИТИ КОМПЕНСАЦІЮ
ВАРТОСТІ ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ І
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЇХ ДОСТУПНИМИ
ЖИТЛОМ, – ЛЕВ ПАРЦХАЛАДЗЕ
Верховна Рада України
прийняла в цілому
законопроект №4550 про
внесення змін до статті
4 Закону України «Про
запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток
будівельної галузі та
житлового будівництва».

На засіданні обговорювалися будівельні роботи, виконання
яких не потребує отримання дозволу.
За словами чиновника, будуть спрощені умови виконання
будівельних робіт, які не несуть значних наслідків (без
втручання в інженерні мережі та несучі конструкції будівель).
Щоб ліквідувати зарегульованість галузі, перелік робіт буде
оприлюднено в одному документі.
«Тепер для облаштування пандуса і заміни вікон не потрібно
йти в ДАБК і отримувати дозвіл. Ми детально опрацювали
перелік з експертами і направляємо документ на погодження до
центральних органів влади», – зазначив заступник міністра.

Про це повідомив заступник
міністра Мінрегіону Лев
Парцхаладзе.

При виконанні даних будівельних робіт, українці повинні

За словами заступника
міністра, прийняття цього

документа дозволить
забезпечити доступним
житлом учасників АТО і
вимушено переміщених осіб
в Україні.
У відомстві додали, що
сьогодні в рамках Державної
цільової програми
будівництва доступного
житла реалізується механізм,
який передбачає сплату
державою 30% вартості
нормативної площі житла.
www.stroyobzor.ua

ЛЮДЯМ БЕЗ ЖИТЛА ОБІЦЯЮТЬ МУНІЦИПАЛЬНІ КВАРТИРИ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
ініціює будівництво недорогого муніципального орендного
житла для забезпечення квартирами людей, які не можуть
дозволити собі купити нерухомість. Про це повідомив
заступник голови міністерства Лев Парцхаладзе, пише УНІАН.
Житлом зможуть користуватися працівники бюджетної сфери,
соціально незахищені і всі, хто не може купити житло, сказав
чиновник. Оренда такого житла буде нижчою за ринкову
вартість у середньому на 30 відсотків. А перший заступник

голови Держфонду сприяння молодіжному житловому
будівництву Сергій Комнатний зазначив: попит на недороге
орендне житло зростає через відсутність доступного іпотечного
кредитування та у зв’язку з великою кількістю внутрішньо
переміщених осіб з окупованого Криму і частини Донбасу. Нині
орендна плата приблизно дорівнює середній зарплаті в Україні.
В Європі цей показник – на рівні 25 відсотків.
www.nday.te.ua
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МІНРЕГІОН ХОЧЕ ПОКАРАТИ АВТОРІВ ПРОЕКТУ ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ
У відомстві незадоволені
відсутністю на площі
безбар’єрного середовища.
Мінрегіон має намір притягнути
до відповідальності осіб,
причетних до проектування
і будівництва Поштовій
площі в Києві. Про це
повідомив заступник міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства Лев
Парцхаладзе. За його словами,
у відомстві незадоволені тим,
що площа виявилася дуже
незручною для відвідування
маломобільними групами
населення.
«На площі немає жодного
пандуса, тільки сходинки.
Навіщо робити таку площу?
Архітектор, на наш погляд, не
мав права так проектувати,
тому що є чіткі норми ДБН
(ДБН В.2.2-17: 2006 Будинки і
споруди. Доступність будинків і
споруд для маломобільних груп
населення – ABCnews)», – заявив
заступник міністра.

Як повідомив Лев Парцхаладзе,
запросити на спеціальне
засідання в міністерство
планують і архітектора, і
замовника, і будівельника, і того,
хто робив експертизу. Засідання
відбудеться через місяць, в

цього архітектора, але глобально
всі об’єкти, які будуються,
повинні бути впорядковані
відповідно до ДБН.

ньому також візьмуть участь
представники маломобільних
груп населення. «Хочемо
зрозуміти, чому так вийшло
і запитати:» де тут ДБН», –
пояснив чиновник.

але все одно їх потрібно
дотримуватись», – зазначив він.

Так, цей ДБН застарілий і ми
працюємо над його оновленням,

Цей і, можливо, ще один-два
подібних кейси чиновники
хочуть використати в якості
публічного показового прикладу
«як робити не треба». «Щоб
наступного разу замовник
не змушував архітектора
порушувати ДБН. Зараз
архітектори настільки залежні,
що готові намалювати все що

Правда, при цьому Лев
Парцхаладзе висловив обережні
побоювання з приводу того,
що причетні до проекту особи
можуть просто не приїхати на
захід. «Ми не зацікавлені карати
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завгодно. Але ніхто їм не дає
право порушувати закон», –
заявив заступник міністра.
Втім, в Мінрегіоні не уточнили
імена тих, кого «викличуть на
килим». Встановити їх буде
непросто вже з тієї причини,
що в процесі реконструкції
Поштової площі учасники
проекту змінювалися кілька
разів. Крім того, коли в
липні 2012 року на засіданні
Київміськради розглядалися
два проекти реконструкції
Поштової площі (один –
архітекторів Віктора Петрука
та Віктора Судоргина, другий –
інституту «Київдормістпроект»,
замовником виступив
структурний підрозділ
«Київавтодору» КП «Дирекція
будівництва шляховотранспортних споруд м. Київ»),
з’ясувалося, що до того моменту
будівельні роботи на площі
велися вже кілька днів без
всякого проекту.
www.abcnews.com.ua
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МІНРЕГІОНБУД ПРИСКОРЮЄ
ДЕРЕГУЛЯЦІЮ
отримання дозволів на
монтаж телекомунікаційного
обладнання.

близько 40 законів, що
регулюють будівельну
діяльність; модернізація
державних житлових
програм, а також введення
інституту муніципального
орендного та лізингового
житла; реконструкція
кварталів старого житлового
фонду; рішення проблем
довгобудів, а також
продовження модернізації
та актуалізації державних
будівельних норм.

В рамках спрощення
дозвільних процедур в
будівництві проведена
робота з розробки переліку
нескладних будівельних
робіт, для яких не
вимагається дозвіл ДАБК
(Державної архітектурнобудівельної комісії. – Ред.).

Спрощено ряд процедур в
будівельній сфері, реформи
обіцяють продовжити.
Впровадження нової редакції
державних будівельних норм
(ДБН) «Теплова ізоляція
будівель» на 15% знизить
витрати на оплату тепла в
нових будинках, – йдеться
у звіті заступника міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
Льва Парцхаладзе за
підсумками 100 днів його
роботи на посаді заступника
голови Мінрегіонбуду .
Як підкреслюється у звіті,
за цей період вдалося
просунутися в оптимізації і
скороченні в 2 рази термінів
розробки та затвердження
ДБН. Також відбулося
спрощення роботи телекомоператорів – скасовано

Прискорений процес
передачі повноважень ДАБІ
(Держархбудінспекції. – Ред.)
місцевим органам влади
в рамках децентралізації,
проведено глибокий аналіз
48 ринків будівельних
виробів «для ефективного
регулювання галузі та
комплексного розуміння».
Також проходить
врегулювання питання
терміновості ліцензій в
будівництві, сказано в
матеріалах Мінрегіонбуду.

За словами Парцхаладзе,
продовження реформування
і дерегуляції може посприяти
підвищенню місця України
в рейтингу Doing business і
збільшити обсяги інвестицій
як в країну в цілому, так і в
будівельну галузь зокрема.
Раніше Hubs повідомляв,
що в лютому з подачі
Мінрегіонбуду Кабінет
Міністрів України прийняв
рішення про оптимізацію і
скорочення вдвічі процедури
розробки, погодження та
затвердження державних
будівельних норм. Відповідно
до прийнятої постанови, на
дані процедури тепер буде
відводитися не більше 15
робочих днів, тоді як раніше
було 30-45 днів.

Як анонсують у
міністерстві, серед основних
найближчих пріоритетних
планів Мінрегіонбуду –
створення безбар’єрного
простору; запровадження
Містобудівного кадастру
та відкриття публічного
доступу до містобудівної
документації; розробка
єдиного Містобудівного
кодексу – систематизації

www.hubs.ua
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МІНРЕГІОНРОЗВИТКУ
ІНІЦІЮЄ
СТВОРЕННЯ ФОНДУ
ОРЕНДОВАНОЇ
НЕРУХОМОСТІ
Мінрегіон ініціює
заснування Державного
фонду орендованої
нерухомості.
Про це повідомив
журналістам Заступник
міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства Лев
Парцхаладзе, передає
БізнесЦензор з посиланням
на Українські Новини.
За словами Парцхаладзе,
відповідний проект закону
розробляє міністерство.
У законопроекті
передбачено створення
умов для державного
будівництва житла,
призначеного для здачі в
оренду. Також в документі
будуть міститися норми, що
регулюють відносини між
забудовником, управителем
будинку і орендарями.
Керувати такою
нерухомістю зможе власник
або найнятий управитель.
Парцхаладзе повідомив, що
законопроект буде внесений
на розгляд Кабміну через 1,5
місяці.
www.domik.ua
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В УКРАЇНІ ХОЧУТЬ ВВЕСТИ ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ
В БУДІВНИЦТВІ, – ЛЕВ ПАРЦХАЛАДЗЕ

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України розробило
на основі Регламенту ЄС №305
законопроект, який дозволить
впровадити європейську
систему технічного регулювання
в будівельній галузі і єдині
стандарти на будівельному
ринку.

Про це повідомив заступник
глави Мінрегіону Лев
Парцхаладзе під час круглого
столу з представниками
Європейського союзу з технічних
узгоджень в будівництві (UEAtc)
і Міждержавної гільдії інженерівконсультантів (МГИК).

європейських стандартів і норм
є необхідним і невідкладним
кроком. З прийняттям цього
законопроекту ми інтегруємо
український будівельний
ринок в європейський простір,
застосовуючи найкращі
практики та технології», –
повідомили СтройОбзор в пресслужбі заступник міністра.

«Якщо ми хочемо розвиватися
і рухатися в напрямку
Європи, прийняття єдиних

законопроекту створить
сприятливі умови для
розвитку бізнесу і поліпшить
інвестиційний клімат в Україні.
Документ буде представлений на
урядовому Комітеті.
www.stroyobzor.ua

За його словами, прийняття

ГЕННАДІЙ ЗУБКО: ЗА РАХУНОК СУБСИДІЇ ВЛАСНИК КВАРТИРИ ІНВЕСТУВАТИМЕ У НОВУ ЯКІСТЬ СВОГО ЖИТЛА

Після монетизації субсидій
мешканці будинків зможуть
заощаджувати витрати на
енергоносії та інвестувати у
власну енергоефективність.
Про це наголосив Віцепрем’єр-міністр – Міністр
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій

Зубко під час відвідування ОСББ
«Київенерго».
«Приміром, родина щомісяця
отримує рахунок за тепло на
1000 гривень. З них 900 гривень
покриває держава у вигляді
субсидії, а 100 залишається
сплатити родині. Водночас, після
здійснення термомодернізації

будинку за пакетом «Легкий»
платіж за комуналку зменшиться
на 20%, тобто на 200 гривень», –
зауважив він.

монетизація субсидії дозволить
кожній родині сплачувати вчасно
кредит та отримати економію для
сімейного бюджету.

Відтак, на думку Геннадія
Зубка, після монетизації
субсидій родині не доведеться
доплачувати за тепло 100
гривень. «Більше того, із 100
зекономлених гривень субсидії
вона зможе 50 спрямувати
на погашення кредиту, а 50
щомісяця накопичувати на
своєму рахунку. Вигода очевидна
і для людини, і для держави», –
підкреслив він.

«Потрібно обов’язково уточнити
списки людей, які дійсно
потребують допомоги. Щоб
нікого не залишити поза увагою
і разом з тим, щоб державними
грошима не скористались
шахраї», – зазначив Геннадій
Зубко.

На його думку, грант Фонду
енергоефективності та
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ГЕННАДІЙ ЗУБКО: 35% ОСББ ЗАРЕЄСТРОВАНО
ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ

Реформа житловокомунальної сфери та
енергоефективності
сфокусована довкола
інтересів українського
споживача. Про це наголосив
Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ
Геннадій Зубко, відвідавши
ОСББ «Київенерго» у Києві.
За його словами, одним
із стратегічних завдань
реформи є формування
відповідального власника.
«Саме такого розумного,
активного і відповідального

«Прийнятий Закон «Про
особливості здійснення
права власності у
багатоквартирному будинку»
(№417) дозволив сформувати
інститут власника, але
не запрацював у повну
силу. Адже у парламенті
не прийняли у другому
читанні і в цілому Закон
«Про житлово-комунальні
послуги» (№1581-д), що
розділяє відповідальність,
права споживача і надавача
послуг, а також якість
послуг», – зауважив Геннадій
Зубко.

власника дозволяє створити
інститут ОСББ», – зазначив
Геннадій Зубко.
«На сьогодні в Україні
організовано 22,7 тисячі
ОСББ, що об’єднали
більше 26 тисяч будинків.
У 2016 році кількість ОСББ
зросла на 8 тисяч. Тобто
35% зареєстрованих ОСББ
утворено протягом минулого
року», – зауважив Геннадій
Зубко.

Але, на його думку, загалом
ОСББ є інструментом,
який дозволяє людям
об’єднуватися і дієво
управляти спільною
власністю. «Позитивний
досвід ОСББ «Київенерго»
підтверджує перспективи
ОСББ в Україні», - підкреслив
Геннадій Зубко.

Наразі існують законодавчі
перешкоди у поширенні
практики ОСББ.

www.kmu.gov.ua
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ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ
ПАЙОВОГО ВНЕСКУ ДО
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
СКЛАЛИ 1,35 МЛРД. ГРН.

Виходячи з обсягу побудованої
житлової та комерційної
нерухомості в 2016 році до
місцевих бюджетів мало
надійти близько 3 млрд. грн.
пайового внеску на розвиток
інфраструктури, але фактично
надходження склали 1,35 млрд.
грн.
Про це повідомив заступник
міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства Лев Парцхаладзе.
«В результаті фінансової
реорганізації місцеві бюджети
отримали 20% або 71,5 млрд.
грн. надходжень, що дозволяє
їм якісно, без корупційних
чинників, забезпечити
розвиток населених пунктів.
В тому числі, сплачується
податок на нерухоме майно,
який в 2016 році склав 1,4
млрд. грн. і буде щорічно
збільшуватися на 50-60%», –
додав Лев Парцхаладзе.
www.news.address.ua
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«ХРУЩОВКИ» ХОЧУТЬ ЗНОСИТИ БЕЗ ЗГОДИ ВСІХ МЕШКАНЦІВ
«хрущовок» на сучасні
багатоповерхівки.

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України
розробляє законопроект,
який спростить процедуру
знесення старого житлового
фонду, відомого під назвою
«хрущовки».

«Згода 100% мешканців житла
– це фактично неможливість
вирішення питання,
– пояснив чиновник. –
З’являються один-два
мешканці, які блокують і
починають, умовно кажучи,
вимагати».

Про це в інтерв`ю одному
з телеканалів повідомив
заступник міністра
регіонбуду Лев Парцхаладзе.

Затягування процесу
правомірного виселення
людей з «хрущовок»
ускладнює ситуацію і для
інвесторів.
Тому що інвестор
зацікавлений в забудові

Він пояснив, що необхідність
отримати «добро» усіх без
винятку мешканців будинку
гальмує процес заміни

У МІНРЕГІОНІ ПРОГНОЗУЮТЬ
ПРОГРЕС ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Зростання показника
будівельних робіт в цьому
році в січні склав 35% у
порівнянні з січнем минулого
року. За підсумками 2016
року індекс становив понад
13%.
Про це нагадав заступник
міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства Лев
Парцхаладзе, передає
СтройОбзор.
«ВВП країни за підсумками
минулого року виріс на 1,8%,
а за прогнозами на цей рік

цілих кварталів, оскільки
це здешевлює будівництво
за рахунок компактної
прокладки необхідних
інженерних коммунікацій.
Відповідно, відселяти людей
потрібно буде не квартирами,
і не будинками, а цілими
масивами. Питання – куди?
Наразі не відомо, коли саме
законопроект внесуть до
Верховної Ради України
й коли можуть розпочати
знесення «хрущовок» за
новими правилами.
www.varta.kharkov.ua

БІЛЯ МІНРЕГІОНУ В КИЄВІ З’ЯВИЛИСЯ
ТАКТИЛЬНІ НАЗЕМНІ ПОКАЖЧИКИ

ми можемо отримати 3%.
Зростає частка будівельної
продукції в розвитку ВВП, в
країну приходить набагато
більше інвестицій. Всі ці
показники говорять, що ми
нарешті зрушили з мертвої
точки і тенденція буде
супроводжувати Україну в
цьому і наступних роках», –
зазначив Лев Парцхаладзе.

У Києві перед головним
входом до Мінрегіону
встановили тактильні наземні
покажчики, що ведуть
до найближчої зупинки
громадського транспорту – це
допоможе людям з вадами
зору визначити шлях до
автобусної зупинки.

Нагадаємо, за даними
Держстату, загальна
площа прийнятого в
експлуатацію житла в 2016
році у порівнянні з 2015-м
зменшилася на 15,2%.

Про це стало відомо з
повідомлення заступника

www.stroyobzor.ua
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міністра регіонального
розвитку, будівництва та
ЖКГ Льва Парцхаладзе на
його офіційній сторінці у
мережі facebook.
www.kievvlast.com.ua
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ПІСЛЯ ДЕКІЛЬКОХ РОКІВ ПАДІННЯ УКРАЇНСЬКИЙ
БУДІВЕЛЬНИЙ РИНОК ПОЖВАВИВСЯ І ПОКАЗАВ
ЗРОСТАННЯ В МИНУЛОМУ РОЦІ
ЧИЙ ВНЕСОК БІЛЬШЕ
Про збільшення темпів будівництва свідчить кількість виданих
дозвільних документів. За даними Національного банку, тільки в
першому півріччі 2016 року в Україні було видано 685 дозволів на
будівництво багатоквартирних будинків, що на 54% більше, ніж
за аналогічний період 2015 року (інформація за підсумками 2016
року поки не оприлюднена).

Ринок будівництва житла відштовхнувся від дна і готовий
встановити перший після 2008 року рекорд – у 2017 році
будівельники обіцяють тільки в Києві здати понад 3 млн кв. м. За
даними Держстату, це в два рази більше, ніж за три останні роки.
Найбільша активність будівельників спостерігається в
столичному регіоні. Вперше за багато років в лідери вирвалася
Київська область. У минулому
році тут було введено в
експлуатацію понад 2 млн.
квадратних метрів житла. Київ
з 1,3 млн. квадратних метрів
опустився на друге місце. На
третьому місці опинився Львів
з показником 895 тис. кв. м.

Серед столичних будівельних компаній найбільше квадратних
метрів житла в 2017 році має намір ввести «Київміськбуд». У
планах компанії - здати в експлуатацію 700 тис. «Квадратів», а
це більше на 60%, ніж в минулому році. Принаймні таку цифру
озвучив глава «Київміськбуду» Ігор Кушнір.
Особистий рекорд планує встановити ще одна велика
столична компанія – «Укрбуд». У Києві вона збирається здати в
експлуатацію 500 тис. кв. м, що на 30% більше, ніж в 2016 році.

Чому Київ у лідерах –
зрозуміло. Будівництво
йде тому, що є попит. Адже
придбати квартиру в столиці хочуть дуже багато співвітчизників
при грошах з різних куточків країни. Крім того, через війни,
що тривала на Донбасі столичний регіон поповнився великою
кількістю переселенців. І саме вони, як вважають аналітики,
вносять свою лепту в активність ринку.

«За 2016 рік корпорацією «Укрбуд» побудовано 450 тис. кв. м
житлової площі, з яких 350 тис. кв. м – в Києві. Це пов’язано з
тим, що в регіонах немає такого великого попиту, як у столиці.
Але з активних регіонів можна виділити Харків, Одесу і Львів», –
зазначив Гліб Шемовнев.
НАДІЯ НА ПОПИТ
Забудовники активізувалися, роблячи ставку на зростання
попиту. Статистика підтримує їх очікування. Так, в Києві в
минулому році, за підрахунками агентства ARPA Real Estate,
було укладено 9,5 тис. Угод купівлі-продажу об’єктів житлової
нерухомості. Це досить багато і свідчить про те, що ринок
оживає. Якщо порівнювати з 2015 роком, то показник на 16%
більше, але на 32% менше,
ніж в 2014-му. За прогнозами
експертів і учасників
ринку, подібна динаміка
збережеться і цього року. До
того ж, зниження ціни від
забудовників, в першу чергу,
стимулює покупців вкладати в
первинний ринок нерухомості.
«Попит вдається підтримувати
за рахунок хорошої цінової
політики. Ціни сьогоднішні
можна порівнювати з цінами 20-річної давності, коли за 1015 тис. доларів можна було купити житло», – розповів Гліб
Шемовнев.

Правда, якщо ціни на квартиру в Києві кусаються, то тоді
виручити може передмістя. «Київський регіон – лідер
невипадково, тут на попит впливає підвищена бізнес-активність,
розвинена інфраструктура. Зрештою цей регіон вважається
більш престижним. У Київській області житло добре продається
в передмісті Києва, що знаходиться в годині їзди від міста. Тому є
попит, а, відповідно, є бажання забудовника будувати», – пояснив
фахівець зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Української державної
будівельної корпорації «Укрбуд» Гліб Шемовнев.
Але є ще дуже важлива причина для будівельного буму – в
Київській області набагато простіше отримати ділянку під
забудову, менше можливих соціальних ризиків і мороки з
умовами та обмеженнями, що характерно для багатомільйонного
міста.
За третє місце кілька років поспіль борються відразу два
обласних центри – Львів та Одеса (поки перемагає Львів).
Причиною цього є також високий попит через привабливість
цих міст для життя. Вони, як і Київ, – ділові і культурні центри
України.
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У консалтинговій компанії UTG вважають, що цінова політика
дозволила реалізувати відкладений попит. «На даний момент
на первинному ринку житла реалізується відкладений попит,
який формувався за рахунок потенційних покупців, які просто
не наважувалися на покупку квартири, довго накопичуючи
необхідні кошти. Саме вони зараз є найбільш активними
покупцями», – Residence.

як Києва, так і регіонів. Однак буде помилкою вважати, що
купують лише однокімнатні квартири. За даними «Укрбуду»,
структура пропозиції квартир не зміниться, тому що є попит і на
трикімнатні, шестикімнатні і
навіть на двоярусні квартири.
Зменшився лише метраж
1-кімнатної – до 40 кв. м,
2-кімнатної – до 60 кв. м,
3-кімнатної – до 80 кв. м.

Свій внесок у підвищення попиту на житло вносить
безперервний банкопад і зростання злочинності. «Крім
нестабільності фінансової системи, люди бояться зберігати
гроші вдома через зростання грабежів, бачать зростання цін.
Така ситуація мотивує купувати житло як стабільний спосіб
інвестиції», – вважає виконавчий директор Конфедерації
будівельників України Віталій Грусевич.

Щодо одного з «ноу-хау»
минулого року, так званих
смарт-квартир, прогноз
на 2017-ий не настільки
позитивний. Ці квартири
площею 15-20 кв. м розраховані на бюджетного покупця, але
особливий попит на ринку вони навряд чи знайдуть через ряд
причин. «Підсумкова вартість смарт-квартири – 900 дол. за
кв. м і вище, а це абсолютно не конкурентоспроможна ціна зі
звичайними однокімнатними квартирами, в яких «квадрат» може
коштувати від 600 дол. В результаті людина розуміє, що немає
сенсу купувати квартиру 18 кв. м, якщо за ті ж гроші можна
купити 32-35 кв. м», – підкреслив Гліб Шемовнев.

За даними одного з провідних забудовників – компанії «ІнтегралБуд», перевага віддається 100% оплаті, або оформлення
розстрочки від забудовника. «З початку запуску компанією
програми довгострокової розстрочки нею скористалися близько
25-30% покупців квартир у «Інтеграл-Буд», внесли 100% оплату –
близько 60-70%», – зазначила заступник комерційного директора
компанії «Інтергал-Буд» Анна Лаєвська.
Зрозуміло, такий високий відсоток тих, хто вносить відразу всю
суму, свідчить про наявність грошей «на руках».

Крім того, смарт-квартири не завжди відповідають державним
будівельним нормам, а, відповідно, не можуть автоматично бути
введені в житловий фонд. Це тягне за собою ряд проблем. Таких
як комунальна тарифікація по комерційними тарифами, яка
набагато вище, а також виникають складнощі з пропискою.

Головний стримуючий фактор придбання нового житла –
низька купівельна спроможність. Приміром, щоб купити
однокімнатну квартиру площею 40 кв. м вартістю 670 тис. грн,
середньостатистичному українцю знадобиться 20 років на збір
коштів. І це за умови, якщо він буде відкладати 3 тис. грн на
місяць. Але навряд чи такі накопичення можливі для більшої
частини населення.

ВЛАДА ЙДЕ НАЗУСТРІЧ?
Проблеми існують і в сфері реформування будівельного
ринку. Взаємодія влади і бізнесу довгі роки була непрозорою
і зарегульованою. Однак, в 2017 році з’явилися передумови
до поліпшення ситуації. Так, Міністерство регіонального
розвитку та житлово-комунального господарства розпочало
роботу над удосконаленням державних будівельних норм
і створенням єдиного містобудівного кодексу. А заступник
глави відомства Лев Парцхаладзе заявив про намір спростити
процедуру продовження договору оренди для будівель, які
введені в експлуатацію, і дати можливість укладати договори
міської адміністрації. Як буде насправді – покаже час, але деякі
поліпшення вже відбулися. У столиці є позитивні зрушення
для бізнес-середовища. Київрада прийняла рішення зменшити
пайовий внесок для будівельників до 2%. Це дозволить легше
дихати забудовникам, особливо невеликим – не потрібно буде
перекладати тягар на покупця і підвищувати ціни.

ЩО БУДЕ З ЦІНАМИ
Більшість експертів
вважає, що існуючий, хоч і
мінімальний, але стабільний
попит на житло, дозволить
будівельникам трошки
спекулювати на цінах. Однак,
якщо зростання вартості і
можливий, то незначний. А
ось на падіння цін не варто
розраховувати. Адже багато
забудовників і так включили
всі свої резерви і економлять, на чому тільки можна.

В цілому, в 2017 році можна очікувати зростання інвестицій в
нерухомість як від приватних інвесторів, так і інституційних
гравців. До того ж нинішній рік може стати рекордним за
введеним в експлуатацію житла і продемонструвати реальний
попит на ринку. Якщо динаміка продажів буде невисокою, то
можливі нові цікаві пропозиції від забудовників, які будуть
стимулювати продажі.

Компанії в якості виходу з ситуації, що склалася все більше
орієнтуються на будівництво невеликих квартир економ-класу.
Так, за словами Максима Мятка, співзасновника АІММ-ГРУП,
середня площа нових квартир зменшилася з 76,2 кв. м в 2013
році до 65,8 кв. м в 2016 році. Це обумовлено як збільшенням
частки однокімнатних квартир, так і скороченням площі
квартир, незалежно від кількості кімнат. Тенденція стосується

www.bin.ua
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НАРЕШТІ ПРИЙНЯТО СОЦІАЛЬНО
ВАЖЛИВИЙ ПРОЕКТ ЗАКОНУ

На засіданні Ради директорів
Конфедерації будівельників
України, що відбулося
21 лютого 2017 року,
висловлювалися сподівання
у схваленні Парламентом
у другому читанні та в
цілому законопроекту
«Про внесення змін до
статті 4 Закону України
«Про запобігання впливу
світової фінансової кризи на
розвиток будівельної галузі
та житлового будівництва»
(реєстр. № 4550 від
04.05.2016), що передбачає
ряд заходів державної
підтримки будівництва
доступного житла для
окремих категорій громадян,
зокрема учасників АТО.
На жаль, на пленарному
засіданні Верховної Ради
України, що відбулося 23
лютого, депутати не встигли
розглянути цей проект
Закону України.
Враховуючи важливість та
соціальну спрямованість
положень законопроекту,
представник КБУ у
Волинській області компанія
ПрАТ «ЛДБК» звернулася з
листом до Конфедерації щодо
необхідності вжиття дій, що
сприятимуть прийняттю

КОНФЕДЕРАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ
УКРАЇНИ НА ВИСТАВЦІ KYIVBUILD
UKRAINE

цього законопроекту.
Конфедерація будівельників
України підтримала ініціативу
члена КБУ та надіслала до
голів комітетів ВРУ, фракцій
та груп політичних партій
звернення посприяти
ухваленню законопроекту
№ 4550. 16 березня 2017 року
законопроект було прийнято
в другому читанні та в цілому.

1-3 березня 2017 року
проходила 21-а Міжнародна
будівельна виставка
України KyivBuild Ukraine,
яку організовував член
Конфедерації будівельників
України компанія «Прем’єр
Експо» (Україна).
Участь у заході взяли
більше 250 компаній, які
презентували понад 1000
брендів з 17 країн світу.
Цікавою та насиченою
була і ділова програма,

відкрив I Міжнародну
конференцію «Сухі будівельні
суміші-2017», яку ініціював
член КБУ журнал Profbuild.
У своєму вітальному слові
Віталій Олегович наголосив,
що сухі суміші – це один
із сучасних напрямків в
розвитку промисловості
будівельних матеріалів
України, що потребує
подальшого вивчення та
новаторських підходів.

співорганізатором якої
виступила Конфедерація
будівельників України.
Зокрема, 2 березня
Конфедерація провела
конференцію: «Що зміниться
для галузі з впровадженням
нових ДБН?». На заході
розглянули проекти нових
будівельних норм та провели
відверту дискусію з їх
розробниками.

Чимало членів Конфедерації
були залучені у програмі
KyivBuild Ukraine: хтось мав
власний виставковий стенд,
хтось виступав з доповіддю
на конференціях, хтось
проводив майстер-класи,
хтось ділився досвідом
впровадження успішних
проектів. Виставка відкрила
новий будівельний сезон для
Конфедерації будівельників
України.

Нагадаємо, що завдяки цьому
закону збільшиться державна
підтримка учасників АТО з
30 до 50 відсотків вартості
будівництва (придбання)
доступного житла та/або
наданні пільгового іпотечного
житлового кредиту.
Крім того, для певних
категорій осіб збільшиться
процентна ставка
фінансування за кредитами
на будівництво (придбання)
доступного житла в разі
надання кредитів за
рахунок бюджетних коштів
фінансовою установою
– виконавцем державної
цільової програми
будівництва (придбання)
доступного житла.
Прес-служба КБУ

Також цього дня виконавчий
директор КБУ Віталій
Грусевич офіційно
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ДБН, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ КОЖНОГО
Зміни у державних
будівельних нормах мають
безпосереднє відношення
до всіх гравців будівельного
ринку. З огляду на це
Конфедерація будівельників
України 2 березня 2017
року в рамках Міжнародної
будівельної виставки Kiev
Build провела Конференцію:
«Що зміниться для галузі з
впровадженням нових ДБН?».

інститути-розробники
проектів ДБН. Микола
Мар’єнков, завідувач відділу
автоматизації досліджень
та сейсмостійкості будівель
та споруд ДП «НДІБК»
ознайомив зі змінами у
нормативних вимогах з
улаштування сейсмічних
заходів при проектуванні
та будівництві. До речі,

імені Ю.М. Білоконя Іван
Шпилевський.
Прокоментував нові підходи,
які враховано у проекті
ДБН щодо проектування
покриттів будинків і
споруд виробничого та
невиробничого призначення,
завідувач лабораторії
гідроізоляційних та
покрівельних робіт ДП

Участь у заході взяли
представники Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України,
провідні профільні науководослідні інститути та члени
Конфедерації будівельників
України.

Крім державних будівельних
норм під час дискусійної
панелі торкнулися
проблематики адаптації
сучасних стандартів з
європейською системою
нормування. Деталі цього
питання розповіла присутнім
заступник голови ТК 305
НДІБМВ Світлана Лаповська.
Осторонь тематичної дискусії
не залишилися і члени
Конфедерації будівельників
України. Зокрема вніс свої
пропозиції щодо вирішення
проблематики внутрішнього
утеплення будівель Вадим
Бондаренко, член Ради
директорів КБУ (ТОВ «СенГобен Будівельна Продукція
Україна»).

Виконавчий директор КБУ
Віталій Грусевич вітальним
словом відкрив дискусійну
панель та окреслив тематику
її роботи, прокоментував
норми, які вже прийняті та
наберуть чинності, а також ті,
прийняття яких планується
найближчим часом.
Представник Мінрегіону
Олена Кожекіна розповіла
про основні ініціативи щодо
змін діючих будівельних
норм, що на даний час
перебувають на розгляді
у Міністерстві. Зокрема
у своєму виступі вона
зазначила, що за графіком
цього року заплановано
перегляд 27 ДБН.
Далі за програмою свою
концепцію оновлення
державних будівельних
норм представили

центру технічного
регулювання УкрНДІЦЗ,
який проінформував про
сучасний стан нормування
у сфері будівництва щодо
забезпечення пожежної
безпеки та цивільного
захисту.

нещодавно Конфедерація
отримала результати
дослідження, на основі якого
підготувала свої пропозиції,
які будуть враховані при
підготовці змін до ДБН
«Будівництво у сейсмічних
районах України».

«НДІБВ» Олександр Гармаш.
Вадим Куцевич,
заступник директора
ПАТ «КиївЗНДІЕП»
представив можливості
реалізації безбар’єрного
середовища для людей з
особливими потребами
у житлових, громадських
будівлях та спорудах різного
призначення.
Важливою була доповідь
Вадима Ніжника, начальника
Науково-дослідного

Як удосконалити правові
норми й організаційні
основи планування, забудови
чи іншого використання
територій розповів директор
УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО»
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Варто відзначити,
унікальність заходу не
тільки в тому, що вдалося на
одній публічній платформі
об’єднати провідних
фахівців-розробників
сучасних ДБН, а й провести
з ними відверту дискусію,
задати «підступні» питання
та отримати консультацію
щодо вирішення нагальних
проблем.
Прес-служба КБУ
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ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Першого березня 2017 року
Конфедерація будівельників
України взяла участь в
засіданні Робочої групи з
підготовки пропозицій щодо
складу та змісту Концепції
публічного управління у
галузі будівництва.
Метою наради було
обговорення основних
положень та структури
проекту Концепції публічного
управління.
На думку розробників
Концепції, прийняття якісних
управлінських рішень
галузі має здійснюватися
на основі містобудівного
кадастру, що забезпечить
можливість професійного та
громадського контролю за її
здійсненням.
Заступник директора
з наукової роботи ДП
«УкрНДПІцивільбуд»
Тетяна Криштоп розповіла
учасникам наради про
можливості та кроки втілення
такої пропозиції.
У своїй доповіді вона
зазначила, щоб така
система працювала,
потрібно налагодити
інформаційну взаємодію
містобудівного кадастру
з іншими державними
кадастрами, реєстрами та

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗМІНИ ДЕРЖВНИХ
ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ

інформаційними системами.
Для цього потрібно на вебсайтах Мінрегіону, обласних
державних адміністрацій,
органів місцевого
самоврядування розмістити
Генеральну схему планування
території України, областей
та об’єднаних територіальних
громад, населених пунктів.
Це дозволить інвесторам
формувати свої наміри
забудови, уповноваженим
органам контролювати
дотримання містобудівних
умов та обмежень, підвищить
інформованість та надасть
доступ до Реєстру документів
громадськості, знизить
соціальну напругу під час
будівництва.

Відповідно до стратегічних
напрямків розвитку
державної житлової
політики Держмолодьжитло
є ініціатором модернізації
державних житлових
програм. Деталі про
заплановані новведення
розповів на Раді директорів
КБУ перший заступник
голови правління Державного
фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву
Сергій Комнатний.

За пропозицією ДП
«УкрНДПІцивільбуду»
містобудівний кадастр
на всіх рівнях має стати
стандартизованою
геоінформаційною системою.
І першим кроком до втілення
цієї ідеї є визначення складу
об’єктів містобудівного
кадастру та каталогів
метаданих про них, а також
нормативне визначення
єдиних вимог до програмного
забезпечення, форми
електронних документів,
які мають складатися на
відповідний об’єкт кадастру.

Зокрема він згадав про
законопроект 4550, який
передбачає запровадження
диференційного підходу
до визначення розміру
державної підтримки для
окремих категорій громадян.
А саме: для учасників АТО
та внутрішньо переселених
громадян розмір державної
підтримки розширився з 30 %
до 50 %.
Щодо питання модернізації
пільгового кредитування
для молоді, то в цій частині
пропонується продовжити

Прес-служба КБУ
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термін дії програми на п’ять
років, а також розширити
права та можливості
громадян в реалізації
програм. Насамперед
знімається обов’язкова
вимога перебування на
квартирному обліку,
розширюється можливість
участі у програмах
внутрішньо переміщених
осіб. Вже не потрібно
підтверджувати реєстрацію
місця проживання, програма
не прив’язується до нього і
надає пріоритетне право для
отримання такого кредиту
молодим учасникам АТО.
Також Сергій Комнатний
згадав про спільну ініціативу
Фонду та Мінрегіону щодо
законопроекту про орендне
житло. Нині законопроект
доопрацьовується та буде
передано на розгляд Уряду.
Прес-служба КБУ
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ЧЕКАЄМО ЗМІНИ У ДБН «БУДІВНИЦТВО У СЕЙСМІЧНИХ
РАЙОНАХ УКРАЇНИ»
рівень та самостійне
формування практичних
вимог, правил учасниками
ринку, які після належного
обґрунтування пропонуються
державі, як необхідні для
затвердження.

Нормативно-правова база
на сьогодні удосконалюється
за рахунок двох моделей:
безпосередньо державний

на Раді директорів 21
лютого 2017 року розповів
Геннадій Фаренюк, член
Ради Директорів КБУ. У
свій доповіді він наголосив,
що дійсно нормативні
вимоги ДБН «Будівництво у
сейсмічних районах України»
потребують перегляду.
Насамперед це розмежування
об’єктів, які відносяться
до класу наслідків СС2,
СС3 та зниження вимог
для тих районів України,
які мають фонові сейсмічні
навантаження до 5 балів.

Таким чином, Конфедерація
будівельників України
замовила дослідження впливу
наявних нормативних вимог
до об’єктів будівництва
в частині улаштування
сейсмічних заходів. Про
результати цієї роботи

Також аналіз показав,
що потрібно узгодити
розбіжності у ДБН по
сейсмічному будівництву та
ДБН по невисотним будівлям.
Враховуючи результати
досліджень, пропозиції
Конфедерації будівельників
України будуть враховані
при підготовці змін до ДБН
«Будівництво у сейсмічних
районах України», які мають
бути прийняті у поточному
році.
Прес-служба КБУ

ОТРИМАННЯ КБУ СТАТУСУ САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Статтею 161 Закону
України «Про архітектурну
діяльність» передбачена
можливість створення в
Україні саморегулівних
організацій у сфері
архітектурної діяльності.
Цією ж статтею передбачено,
що саморегулівні організації
визначають правила і
стандарти підприємницької
та професійної діяльності,
обов’язкові для виконання
всіма членами таких
організацій, а також
передбачають механізм
відшкодування збитків,
завданих споживачам
унаслідок надання членами
саморегулівної організації
товарів, виконання робіт
(послуг) неналежної якості.
Питання про отримання
КБУ статусу саморегулівної
організації піднімали на

КБУ своїм листом № 279/11
від 11 листопада 2016 року,
звернулося до Мінрегіону
з проханням погодити
стандарти професійної
діяльності Конфедерації
будівельників України, який
своїм листом від 26 грудня
2016 року № 7/17-15477
надав інформацію про їх
погодження.

Раді директорів, 21 лютого
2017 року. На попередніх
засіданнях Ради директорів
були прийняті стандарти
професійної діяльності
Конфедерації будівельників
України.

робіт (послуг)», «Контроль
за дотриманням членами
Конфедерації будівельників
України стандартів
професійної діяльності»,
«Механізм відшкодування
збитків, завданих споживачам
при виконанні будівельномонтажних робіт неналежної
якості членами Конфедерації
будівельників України».

Зокрема це «Вимоги до членів
Конфедерації будівельників
України та до якості
виконуваних (наданих) ними

Робота з отримання КБУ
статусу саморегулівної
організації у сфері
архітектурної діяльності
триває. Члени Конфедерації
будівельників України
готують пропозиції щодо
форм, у яких професійне
об’єднання має взяти участь
у виконанні передбачених
законодавством функцій,
та способів забезпечення їх
реалізації.
Прес-служба КБУ
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СИМБІОЗ ГРОМАДИ ТА БІЗНЕСУ

З впровадженням
децентралізації територіальні
громади отримали нові
повноваження і ресурси, а
з ними – нові можливості.
Метою цієї реформи є
не тільки делегування
повноважень на місця, а й
зростання якості рівня життя
мешканців та надання послуг
на високому рівні.
Розвиток територіальних
громад базується на
фінансуванні проектів
місцевого значення коштами
як державного бюджету,
так і міжнародних донорів.
Втім, якісна реалізація цих
проектів полягає в технічноекономічному обґрунтуванні
та залежить від освіченості,
рівня свідомості і культури
місцевої громади.
Проміжні підсумки трьох
років децентралізації
підводили 24 лютого 2017
року на конференції «Від
утворення об’єднаних
територіальних громад – до
розумного зростання», яка
відбулась за ініціативою
Інституту громадянського
суспільства та підтримки
низки партнерських

тематичної платформи
«Співпраця об’єднаних
територіальних громад та
бізнесу в інфраструктурних
проектах» долучився і
виконавчий директор
Конфедерації будівельників
України Віталій Грусевич. У
своєму виступі він зазначив,
що багато об’єднаних
територіальних громад
мають перспективу та
бажання розвиватися, але
потребують певної фахової
та організаційно-методичної
підтримки. На сьогодні бізнес
готовий допомогти ОТГ
кваліфіковано взяти участь в
реалізації інфраструктурних
програм. Деякі компанії самі
ініціюють впровадження
проектів, за якими громада
не тільки отримує робочі
місця, соціальні об’єкти,
розвиток інфраструктури,
а й повне фінансування
на його реалізацію. За
словами Віталія Олеговича,
тісна співпраця з бізнесом
у вирішенні місцевих
проблем є першим кроком
до формування соціальновідповідального бізнесу у
громаді, підвищення робочої
бази.

організацій. Також на заході
обговорювали досягнення
об‘єднаних територіальних
громад (ОТГ) та розглядали
нові можливості розумного
їх зростання у співпраці з
владою та бізнесом.
У дискусійних панелях
взяли участь представники
Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України,
Конфедерації будівельників
України, дипломатичних
представництв, міжнародних
донорських організацій та
проектів МТД, об‘єднаних
територіальних громад,
підприємств та організацій,
що працюють у сферах, які
є важливими для реалізації
повноважень органів
місцевого самоврядування.
Зокрема виступили Прем’єрміністр України В. Гройсман,
Віце-прем’єр-міністр України
– Міністр регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України Г.
Зубко, Міністр освіти та
науки України Л. Гриневич та
інші.

Варто відзначити,
що упродовж усього
заходу органи місцевого
самоврядування ділились
успішним досвідом реалізації
проектів та технологічних
рішень за підтримки бізнесу,
міжнародних донорів та
влади.
Прес-служба КБУ

До обговорення у рамках
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КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАЛБУД» ПІДТВЕРДЖУЄ
ЯКІСТЬ РОБОТИ НА
БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ

Компанія з управління
активами «КУА «Крістал
Ессет Менеджмент», яка
займається реалізацією
об’єктів, що будуються під
брендом «Інтергал-Буд»,
знову здобула визнання. За
результатами Національного
рейтингу якості товарів
та послуг компанію було
відзначено нагородою «Зірка
якості» і присвоєно звання
«Найкраще підприємство
країни».
Член КБУ компанія
«Інтергал-Буд» вкотре
доводить свою надійність
і підтвердив високу якість
роботи на ринку. Компанія
не має наміру зупинятися на
досягнутому, а буде й надалі
стрімко розвиватися та
підкорювати нові вершини.
Прес-служба КБУ
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ФУТБОЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ЧЛЕНІВ
КОНФЕДЕРАЦІЇ

Корпоративний турнір з
міні-футболу, який 10-12
лютого 2017 року провів член
Конфедерації будівельників
України ПБГ «Ковальська» на
чолі з Віце-президентом КБУ
Олександром Пилипенком,
досягнув професійного рівня.

Цього року змагання
проходили вже в одинадцяте,
а участь взяли десять
команд підприємств Групи.
Усе дійство відбувалося у
приміщенні спортивного

комплексу Національного
технічного університету
України «КПІ» за підтримки
Федерації футзалу м. Києва.

ПЕРША РАДА ДИРЕКТОРІВ
КОНФЕДЕРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИКІВ
УКРАЇНИ У 2017 РОЦІ

Для усіх охочих, які не
змогли приєднатися до
вболівальників у залі
проводилась пряма
трансляція матчів в Інтернет,
інформаційні та відео-огляди
кожної гри на сайті ФФзК,
а також шоу-програма

У Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України 21
лютого 2017 року відбулося
розширене засідання Ради
директорів Конфедерації
будівельників України.
Відкрив захід та ознайомив
усіх присутніх з основними
пріоритетами Мінрегіону
Заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
Лев Парцхаладзе.

талановитих виконавців.
Проведення корпоративного
футболу для групи компаній
«Ковальська» вже стало
доброю традицією,
заснованою на

Про перспективи та подальші
дії в галузі доповіли народний
депутат Анатолій Денисенко,
голова підкомітету з питань
будівництва та архітектури
Комітету Верховної Ради
України з питань будівництва,
містобудування і житловокомунального господарства
Олександр Марченко
та голова державної
архітектурно-будівельної
інспекції України Олексій
Кудрявцев.

взаєморозумінні і
налагодженні тісної співпраці
між співробітниками.
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Традиційно на порядку
денному було прийняття
нових членів Конфедерації.
На першому засіданні
цього року чотири крупних
компаній отримали
сертифікати учасників
Конфедерації будівельників
України. Серед них – ГК
Perfect Group, що увійшла
до складу Ради директорів.
Також членами КБУ
стали ТОВ «НЬЮ СІТІ
ДЕВЕЛОПЕРС», ГРУПА
КОМПАНІЙ «САНПОЛ»,
АГЕНТСТВО ПЕРЕДПЛАТИ
ТА ДОСТАВКИ «БЛІЦПРЕСА».
Варто відзначити, до лав
Конфедерації долучається все
більше і більше провідних
компаній, які мають гарну
репутацію та готові будувати
Україну разом.
Прес-служба КБУ
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МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ЗІ SMARTТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
СИСТЕМ У БУДІВНИЦТВІ

КРОКИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ

в галузі та потужна юридична
підтримка.

В Українському домі 1617 лютого 2017 року,
за підтримки та участі
Конфедерації будівельників
України відбулася
міжнародна виставка та
конференція Smart Building.
Близько 30 компаній з
України та світу для киян і
гостей столиці представляли
Smart-технології та
інтелектуальні системи
у будівництві, сучасні
рішення для автоматизації та
енергоефективності будівель,
презентували нові концепції
з розвитку «розумного»
міста і будинку. Захід став
платформою для пошуку
нових партнерів та клієнтів.
Конфедерація будівельників
України на виставковому
майданчику знайомила
зі своїми найкращими
проектами: дискусійним
майданчиком «5 o’clock»,
юридичним сервісом «Фронтофіс», дайджестом «Stage» та
методичними посібниками.
Також стенд КБУ дав змогу
відвідувачам та учасникам
дізнатися, які переваги
членства у Конфедерації:
об’єднання провідної
професійної спільноти та
економічного авангарду
країни, бездоганна репутація

Гості виставки отримали
можливість переглянути
окремі напрямки Smartбудівництва та вибрати для
себе найоптимальніший
варіант. І хоча поняття
«Smart» сьогодні одне з
найуживаніших, проте
деякі ставляться до
нього з пересторогою
або взагалі не розуміють
первинного значення. Тому
для багатьох учасники
конференції та виставки
Smart Building розповіли,
що ж таке насправді
«Розумний будинок»
та підказали ефективні
кейси з впровадження
інтелектуальних систем.
Про роль і можливості
«розумних» технологій
в енергозбереженні
розповідали і члени
Конфедерації будівельників
України. Зокрема член Ради
директорів КБУ, директор
ТОВ «КАН» Геннадій Куно
та його фахівець зі Smartсистем Дмитро Напханюк
знайомили слухачів із
інтелектуальними системами
контролю та управління
енергоефективністю
житлових приміщень.

Мінрегіон спільно з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) продовжує роботу з імплементації вимог 31
Директиви ЄС працюючи над проектом Закону України «Про
енергетичну ефективність будівель».
За словами розробників, цей закон дозволить отримати
фінансову міжнародну підтримку, анулює корупційну складову
та бюрократичні процедури, встановить прозорість ринку
житла.

16 лютого 2017 року відбулося обговорення основних
моментів і пропозицій щодо даного проекту та умов його
провадження. Для практичної реалізації цього важливого
документу протягом 6 місяців необхідно розробити та
прийняти 12 відповідних підзаконних актів. З цією метою вже
створено робочу групу, до якої входять і члени Конфедерації
будівельників України.

Як для першої фахової
виставки та конференції
зі Smart-технологій у
будівництві, захід отримав
чимало подяк від учасників
та гостей. А це підтвердження
актуальності даної тематики
та зацікавленості ринку до
Smart-технологій.

Під час засідання учасники піднімали питання економічної
доцільності зовнішнього утеплення, проблематику будівельних
енергозберігаючих робіт у спорудах зі складним архітектурним
ансамблем та їх вплив на історичні центри міст тощо.
Після дискусії вирішили, що Мінрегіон прийматиме конкретні
пропозиції щодо пріоритетності розробки нормативноправових актів та проектів актів, які мають бути додатково
розроблені.

Прес-служба КБУ

Прес-служба КБУ

16

Л ЮТ И Й - Б Е Р Е З Е Н Ь 2 0 1 7, № 5 - 6 / 2 - 3

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ КБУ
УКРАЇНА

РОЗВИТОК

БУДІВНИЦТВО

новини галузі

РОЗПОЧАТО РОБОТУ НАД ПЕРЕЛІКОМ
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Тільки нещодавно
Президентом України був
підписаний Закон України
№ 1817-VIII, а Мінрегіон
вже почав роботу над
розробленням нормативноправових актів, які покликані
втілювати в життя його
норми.
Зокрема, Парламент надав
Кабінету Міністрів України
повноваження затвердити
Перелік будівельних робіт, які
не потребують документів, що
дають право на їх виконання,
та після закінчення
яких об’єкт не підлягає
прийняттю в експлуатацію,
що і було основною темою
обговорення на зустрічі
експертів будівельної галузі
під патронажем Заступника
Міністра Мінрегіону Льва
Парцхаладзе, яке відбулося 15
лютого 2017 року.
У зустрічі взяли участь
представники Міністерства
інфраструктури України,
Офісу ефективного
регулювання, International
Development Law Organization - IDLO, American
Chamber of Commerce in
Ukraine, Конфедерації

ГОТУЮТЬСЯ ЧЕРГОВІ ЗМІНИ РЕГУЛЮВАННЯ
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

будівельників України та
інших представників бізнесу
та громадськості.
Головною метою зустрічі
було обговорення випадків,
у яких необхідно отримувати
дозвільні документи на
проведення робіт, а в яких
достатньо забезпечення їх
здійснення з дотримання
вимог законодавства,
будівельних норм, державних
стандартів та правил.
Експертами було
детально проаналізовано
запропонований Мінрегіоном
перелік будівельних робіт з
20 позицій, які не потребують
документів, що дають право
на їх виконання, та після
закінчення яких об’єкт
не підлягає прийняттю в
експлуатацію. Після тривалих
дискусій, присутніми було
схвалено проект Переліку,
який найближчим часом,
в допрацьованому вигляді,
буде поданий до відповідних
органів державної влади на
опрацювання та погодження.
Прес-служба КБУ
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На виконання доручення
Кабінету Міністрів України
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України
розглядає питання з
удосконалення законодавчих
підстав обстеження об’єктів
будівництва, визначених
статтею 39-2 Закону
України «Про регулювання
містобудівної діяльності».
З цього приводу 10 лютого
2017 року у Мінрегіоні
відбулася нарада, у якій
взяла участь і Конфедерація
будівельників України.

Наразі стаття 39-2 Закону
України «Про регулювання
містобудівної діяльності»
не працює, адже відсутній
механізм її реалізації, а саме
порядки огляду і обстеження
об’єктів будівництва.

Предметом обговорення
у Міністерстві стали
напрацювання щодо
потрібних змін.
Спільно з науководослідними інститутами,
незалежними експертами та
представниками Мінрегіону
обговорили зміст положень
як і чинного законодавства,
так і підготовленого
Міністерством проекту змін.

предметом обов’язкових
огляду і обстеження – пошук
правильних відповідей на ці
питання є гарантією дієвості
механізмів реалізації.
Робота триває, науководослідні інститути
у будівництві готові
надавати Мінрегіону фахові
пропозиції.

Які суб’єкти здатні
якісно проводити огляд і
обстеження будівель і споруд,
що вже експлуатуються, а
також нести відповідальність
за свої висновки? Які
відправні точки строків
проведення обов’язкових
процедур та об’єкти яких
класів наслідків мають бути

Прес-служба КБУ
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ПРОЦЕС ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ І ТАК БУВ
ВАЖКИМ: ДАЛІ ГІРШЕ
впровадження єдиних для всіх правил підключення.
Утім останній день січня сколихнув будівельну галузь
встановленими на поточний рік величинами питомої вартості
нестандартного приєднання до електромереж.
Попередні розрахунки за такою методикою шокують, а
очевидні негативні наслідки подібних навантажень на галузь
будівництва змушують голосно кричати з метою привернення
уваги суспільства до того, що відбувається. Адже специфічність
питання приєднання до електромереж обумовлює залишення
його поза увагою пересічних громадян. Енергомонополісти ж
звикли перебивати всі аргументи швидко, достатньо в черговий
раз розповісти людям про «надмірне збагачення» забудовників.
А що ж насправді? Найголовніший месседж, який би хотілося
донести до громадськості: це питання опосередковано
торкнеться кожного. Адже, стан обслуговуючої та одночасно
бюджетоутворюючої будівельної галузі напряму впливає
як на ринок праці, так і на споживчі ціни, а, отже, і на
фінансову стабільність кожного з нас. Звісно, на перший
погляд, підвищення плати за підключення, лягає тягарем
на забудовника, якому було б найпростіше перекладати їх
на кінцевого споживача-інвестора, який придбає продукт
його праці. На перший погляд все просто. Утім, чи можуть
забудовники на свій розсуд підвищувати вартість житла у
зв’язку зі зростанням окремих показників, що її формують?
Слід зазначити, що забудовник не є вільним в формуванні цін
на новозбудовану нерухомість. Ціноутворення формується
ринком в умовах конкуренції. Відтак, збільшення собівартості
будівництва змусить недобросовісних представників ринку
до хитрощів та маніпуляцій як із заявленою до приєднання
потужністю, так і з якістю використовуваних будматеріалів.

Понад десятиліття триває реформування порядку приєднання
об’єктів будівництва до електричних мереж. Чи стає цей
порядок досконалішим з року в рік? Чим Регулятор обґрунтовує
схвалення шокуючих тарифів на нестандартне приєднання
до електромереж? Черговий «удар» енергомонополістів
по будівельній галузі – вади недостатньо опрацьованої
методики, відверта зухвалість чи небажання зважати на
реалії сьогодення? Хто насправді постраждає від «космічних
розцінок»? Чи є в Регулятора підстави обґрунтовувати нову
методику приєднання захистом прав споживачів?
Ці питання були обговорені споживачами послуг
енергомонополістів – практиками, представниками галузі
будівництва під час круглого столу на тему «Зміна правил
приєднання до електромереж в Україні: хто виграє від
постанови НКРЕКП», що відбулося в інформаційному агентстві
«УНІАН» 3 лютого 2017 року.

Тож за результатами зустрічі прийшли до одностайного
висновку необхідності винесення проблематики з
обмеженого фахового обговорення у більш широкий формат.
Методика приєднання має будуватися на затратному, а не
на відновлювальному методі – лише так можна припинити
збільшення активів енергомонополістів за рахунок простих
українців.

Непрозорість процедури нестандартного приєднання до
електромереж, обумовлена вседозволеністю та можливістю
застосування електропередавальними організаціями принципу
суб’єктивізму, тривалий строк була головним предметом
обурення серед будівельників. Для повної картини додамо
до цього негативний історичний чинник переходу мереж,
левова доля яких побудована ще в радянські часи, у приватні
руки, постійні зміни законодавства, що регулює технічні та
процедурні питання.

Прийняті нещодавно НКРЕКП документи: від закладених в
них методик до порядку прийняття – є предметом вивчення
фахівців. Сформований погляд галузі з алгоритмом подальших
дій – в наступних публікаціях Конфедерації будівельників
України.

Здавалося б з’явилася формула розрахунку вартості такого
приєднання. Регулятор з гордістю заявляє про очікуване
підвищення рейтингу України в Doing Business, обумовлене
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КОЛИ В УКРАЇНІ З’ЯВИТЬСЯ ЖИТЛО, ПРИЗНАЧЕНЕ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ В НАЙМ
Свого часу правові механізми
створення орендного житла
в Україні обговорювалось в
широкому експертному колі
на одному із засідань 5 o’clock
Конфедерації будівельників
України.
На сьогодні Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
України визначає серед
нових можливих фінансовоінвестиційних механізмів
забезпечення житлом
введення інституту орендного
житла в законодавство
України та формування
фонду такого житла,
спеціально призначеного для
здачі в найм. Тому Мінрегіон
спільно Державним фондом
сприяння молодіжному
житловому будівництву 3
лютого 2017 року ініціювали
круглий стіл на тему:
«Громадське обговорення
проекту Концепції закону
України про орендне житло».
Участь у заході взяли
представники центральних
органів виконавчої влади,
громадських організації,
Асоціації міст України,
Конфедерації будівельників
України, представники
лідерів будівельного ринку
України, працівники
апарату Верховної Ради
України, незалежні експерти
будівельної галузі.
Під час обговорення
заступник Міністра
регіонального розвитку,

будівництва та ЖКГ Лев
Парцхаладзе наголосив,
що наявність інструментів
регулювання інституту
орендного житла дозволить
забезпечити житлом
держслужбовців, вимушених
переселенців, молодих
спеціалістів, а також інші
категорії фізичних осіб,

умови та установи, які
гарантуватимуть орендарям
прийнятну вартість
оренди, прозорий відбір та
захищеність від дострокового
виселення.
В межах круглого столу були
обговорені наявні законодавчі
ініціативи, що мають на

констатувати, що жоден
із законопроектів не є
досконалим, а передбачені
ними механізми робочими.
Експерти звернули увагу
на те, що нинішня ситуація
в країні обумовлює
необхідність чіткого
закріплення антикорупційних
механізмів будівництва та
розподілу такого житла.
Окрім цього для визначення
доцільності запровадження
цього інституту взагалі
важливо дослідити такі
питання як строк окупності
будівництва «доходних
будинків», а також
передбачувану вартість
оренди житла у них.

які з тих чи інших причин
потребують допомоги в
забезпеченні житлом. Окрім
передбачуваного соціального
ефекту також слід
розраховувати на активізацію
будівництва.

меті створення в Україні
ринку «орендного житла»:
проект Закону України «Про
прибуткові та муніципальні
будинки» (реєстр. № 3594
від 08.12.2015), внесений
до Верховної Ради України
групою народних депутатів
України на чолі з Альоною
Валеріївною Бабак, а також
проект Закону України «Про
орендне житло», розроблений
в лавах Міністерства.

У свою чергу, Перший
заступник Голови правління
Державним фондом сприяння
молодіжному житловому
будівництву Сергій
Комнатний підкреслив, що
для реалізації такої практики
в Україні, необхідні певні

Підсумовуючи результати
обговорення, слід
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Загалом більшість експертів
підтримала ідею, закладену
у законопроектах, але
самі документи стали
об’єктом критики.
Мінрегіон погоджується
з тим, що проект Закону є
недосконалим та закликає
всіх присутніх надавати
зауваження та пропозиції до
нього.
Законопроект вже вивчався
Конфедерацією будівельників
України. Окрім цього
наявність у її складі 6
потужних юридичних
компаній дає змогу надати
коментарі на новому якісному
рівні.
Прес-служба КБУ
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новини Конфедераці ї

ЯК НЕ ПОТРАПИТИ В ХАЛЕПУ ПІД ЧАС ПОДАТКОВОЇ
ПЕРЕВІРКИ?
Другого лютого 2017 року
Конфедерація будівельників
України, Торгово-промислова
палата України разом з
членом КБУ Адвокатською

Олегович передав слово
спікеру Тетяні Лисовець, яка
є партнером Адвокатської
компанії «Соколовський і
Партнери» та адвокатом-

щодо доцільності дій в певній
ситуації, розповіла чого слід
боятися, а за які дії об’єкт
перевірки відповідальності
не несе.
Не обійшлося без практичних
порад спікера стосовно дій
посадових осіб платника
податків під час перевірки та
після її закінчення. Найперше
пані Тетяна з власної
практики радить уважно
вивчати документи, які є
підставою для проведення
перевірки. Вчасне та грамотне
оскарження дій податківців
(звісно за наявності підстав
для цього) може стати
запорукою успішної «лінії
оборони».

компанією «Соколовський
і Партнери» провели
семінар на тему: «Перевірки
державними органами
підприємств будівельної
галузі: як мінімізувати
неприємності у 2017 році».
Відкрив захід виконавчий
директор КБУ Віталій
Грусевич. Він наголосив на
актуальності даної теми,
адже сталися важливі
зміни: збільшилися штрафи
за порушення трудового
законодавства, з 1 квітня
2017 року податкова отримає
право зупиняти реєстрацію
податкових накладних, стали
жорсткішими перевірки
контролюючими державними
органами.
Після короткого анонсу
програми семінару Віталій

на майно, порядку його
припинення.
По закінченню заходу в
учасників було чимало
своїх запитань, на які пані
Тетяна люб’язно відповіла.
Слухачі цікавилися: Чи
не вважатиме комісія
присутності на перевірці
ЗМІ маніпулюванням? У
яких випадках можуть
перевірятися субпідрядники?
Приємною несподіванкою
стало те, що члени КБУ, які
були присутні на заході,
отримали в подарунок
можливість скористатися
цілодобовою адвокатською
допомогою Адвокатського

практиком у вирішенні
судових спорів з податковою
та іншими контролюючими
органами.
Для початку Тетяна Василівна
оглядово прокоментувала
різні види перевірок та як
мають виглядати запити
державних органів на їх
проведення. Далі детально
розповіла про податкові
планові перевірки, підстави
для їх проведення, порядок
проведення та оформлення
результатів. Зокрема
наголосила, що контролюючі
органи мають обов’язково
попереджати про такі
перевірки за 10 робочих днів.
Практикуючий адвокат охоче
поділилася власним досвідом,
а також надала рекомендації

Також на заході детально
розглянули проблематику
мораторію на проведення
перевірок у 2017 році. Адже
згаданий мораторій містить
доволі багато виключень. Не
залишили без уваги і питання
умов та порядку накладення
адміністративного арешту
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об’єднання «Соколовський
і Партнери» в телефонному
режимі. Право на це надають
номерні картки клієнта, які
були надані всім учасникам
заходу.
Прес-служба КБУ
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НІМЕЧЧИНА ДОПОМОЖЕ УКРАЇНІ У ВПРОВАДЖЕННІ
ПРОЗОРИХ ПРАВИЛ НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ

УКРАЇНА БУДЕ
РЕАЛІЗОВУВАТИ
ТРАНСКОРДОННИЙ
ПРОЕКТ СПІЛЬНО З
ПОЛЬЩЕЮ
Українська і польська сторона
обговорили реалізацію
спільного проекту –
створення транскордонного
регіону.

Співробітництво України
та Німеччини в рамках
профільної діяльності
національних спілок
інженерів-консультантів
залучить нові інвестиції
у галузь та дозволить
заключати прозорі договори
підряду на будівельному
ринку України.

професійна співпраця з
Німеччиною допоможе
створити зрозумілі прозорі
для європейської спільноти
правила, виведе будівельну
галузь України на абсолютно
новий рівень, зробивши нашу
країну більш інвестиційно
привабливою», – зазначив Лев
Парцхаладзе.

На цьому наголосив
заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Лев
Парцхаладзе під час засідання
асоціацій інженерівконсультантів Німеччини та
України у Мінрегіоні.

За його словами, така
співпраця стане основою
для напрацювання якісного
інвестиційного портфелю
та ефективної роботи з
реалізації цього потенціалу.
Мова, зокрема, йде про
укладення прозорих
договорів підряду за
контрактами Міжнародної
Федерації інженерівконсультантів (FIDIC), які
рекомендовані більшістю
міжнародних фінансових
структур, що здійснюють
кредитування інвестиційних
проектів в Україні, зокрема
Світовий банк.

«Одне з важливих завдань
Міністерства – поліпшити
бізнес-клімат в країні
і залучити інвестиції в
будівництво. Ми рухаємося
в Європу, і немає сумнівів
в тому, що необхідний крок
на цьому шляху – привести
норми на українському
ринку у відповідність до
європейської системи. Мова
і про законодавчі норми, і
про перейняття найкращого
досвіду. Упевнений, що

Райнер Бомба підкреслив,
що радий співпраці для
розвитку будівельної галузі
України. «Ми підтримуємо
бажання України рухатися
вперед і виходити на якісно
новий рівень управління,
тому готові надавати всіляку
підтримку у реформуванні
будівельної галузі.
Неодноразово бувавши в
Україні, я помітив, що у нас
дуже багато спільного, тому
буду радий плідній співпраці
на взаємний результат», зазначив Райнер Бомба.

У свою чергу, Державний
секретар Федерального
Міністерства транспорту та
цифрової інфраструктури
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За словами заступника
міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства Льва
Парцхаладзе, цей проект
зменшить багатогодинні
транспортні черги на пунктах
пропуску через кордон.
«Реалізація проекту
унікального інтегрованого
простору між Україною
і Польщею – українопольського транскордонного
регіону дозволить залучити
до держави близько 5 млрд.
євро інвестицій і створить
більш 20 тис. нових робочих
місць для українців», –
повідомили Строй Обзор.

За результатами зустрічі між
німецькою асоціацією «Verband Beratender Ingenieure»
(VBI) в особі президента
Фолькера Корнеліуса та
українською Громадською
спілкою «Міждержавна
гільдія інженерівконсультантів» (МГІК) в
особі президента Олександра
Непомнящого був підписаний
Меморандум про співпрацю,
що передбачає спільні кроки
з удосконалення будівельної
діяльності.

Роботу над проектом з
української сторони здійснює
Мінрегіон спільно з ДП
«Український державний
науково-дослідний інститут
проектування міст»
Діпромісто «ім. Білоконя».

www.stroyobzor.ua

www.stroyobzor.ua

У березні 2017 у Варшаві в
межах зустрічі української і
польської контактної групи
будуть представлені та
обговорені напрацювання і
пропозиції щодо подальшої
реалізації проекту.
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КИТАЙ ЗАХОПЛЮЄ БУДІВЕЛЬНИЙ
РИНОК ТАДЖИКИСТАНУ

ЛОНДОН ЗАЛИШАЄТЬСЯ
НАЙПРИВАБЛИВІШИМ МІСТОМ ДЛЯ
ІНВЕСТОРІВ
Відповідно до досліджень компанії CBRE, Лондон шостий рік
поспіль залишається найпривабливішим європейським містом
для інвестицій в нерухомість.
За результатами опитування компанії CBRE, 17% респондентів
назвали Лондон як пріоритетне спрямування для інвестицій в
нерухомість. Берлін в планах інвесторів на 2017 рік піднявся на
друге місце з четвертого в 2016 році (15,8%). Третє місце зайняв
Мадрид (8,4%), четверте – Амстердам (7,3%), п’яте – Париж
(5,4%).

Китайська будівельна
компанія викупила близько
70% акцій таджицької
компанії і має намір
розпочати реалізацію великих
будівельних проектів в країні.
Як повідомляє Радіо «Озоді»
(таджицька служба радіо
«Свобода»), Zhejiang Asia
Building Decoration Ltd, яка
проектує і будує розкішні
готелі і житлові комплекси,
на минулому тижні підписала
контракт з Tajikistan Asia
Construction Ltd. У планах
китайської компанії –
інвестувати в економіку
Таджикистану $ 170 млн.
У контракті, копія якого
виявилася в розпорядженні
Радіо «Озоді», йдеться про те,
що сторони домовилися про
перехід 67% акцій Tajikistan Asia Construction Ltd в
розпорядження китайської
Zhejiang Asia Building Decoration Ltd.
Таджицька будівельна
компанія була створена
в грудні минулого року і,
мабуть, найбільша китайська
компанія в сфері будівництва

викупила її для входження на
таджицький ринок.
Zhejiang Asia Building Decoration після
вивчення політичного та
інвестиційного клімату в
країні прийшла до висновку,
що в Таджикистані є
необхідні умови для
діяльності і існують
перспективи для розвитку
будівельної галузі. Крім
усього іншого, Таджикистан
знаходиться на Шовковому
шляху, що є дуже суттєвим
фактором для китайської
влади з метою розширення
свого економічного впливу в
регіоні.

У той же час перше місце в рейтингу найбільш привабливих
країн для інвестицій у нерухомість зберегла за собою
Німеччина (22%). Великобританія в черговий раз зайняла друге
місце (20%).
З числа 10 найбільш привабливих міст вибули такі міста, як
Гамбург, Мілан і Мюнхен. Замість них десятку поповнили Осло
і Стокгольм, що стало яскравим свідченням великого інтересу
до скандинавського ринку з боку інвесторів.

Скандинавським країнам свої переваги віддали 10% інвесторів,
таким чином вони увійшли в трійку лідерів, піднявшись
з сьомого місця. Третє місце з ними розділили країни
Центральної і Східної Європи.

Сьогодні Китай є найбільшим
інвестором Таджикистану. З
його допомогою реалізуються
проекти будівництва
автомобільних доріг, тунелів,
мостів, ліній електропередачі.
При цьому розмір
зовнішнього державного
боргу Таджикистану
становить понад $ 2 млрд, з
них понад 1 млрд припадає на
Китай.

Згідно з результатами дослідження, 85% респондентів
планували інвестиції в 2017 році на рівні не меншому ніж у
2016 році, а 41% – мали намір збільшити обсяг інвестицій.

www.ghall.com.ua

www.commercialproperty.ua

Офісна нерухомість залишається у 2017 році найбільш
привабливим сектором, хоча відрив від інших секторів
ринку скорочується. Реагуючи на структурні зміни, такі як
широка інтеграція електронної комерції в ланцюзі постачань
і становлення складської нерухомості в якості інституційного
інвестиційного продукту, інвестори розглядають індустріальну
і складську нерухомість в сукупності як другий за
привабливістю сектор.
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КИТАЙ ГОТОВИЙ
ДОПОМОГТИ УКРАЇНІ
В БУДІВНИЦТВІ
ВИСОКОШВИДКІСНОЇ
ЗАЛІЗНИЦІ

Голова правління
«Укрзалізниці» (УЗ) Войцех
Балчун за підсумками візиту
в Китай заявив, що отримав
сигнали від китайської
сторони про можливе
фінансування будівництва
високошвидкісної залізниці в
Україні.
«Із розмов з топ-менеджерами
CRRC виношу враження про
їхню готовність розглядати
питання фінансування
HighSpeed в Україні. Але це
вже тема високого урядового
державного рівня. Хоча,
повторюся, позитивні
сигнали з боку китайських
партнерів тут є», – зазначив
Балчун на своїй сторінці в
Facebook.
Він додав, що тема такого
великого інфраструктурного
залізничного проекту може
бути ще не актуальна в даний
час, але якщо Україна хоче
в перспективі реалізувати
подібне, то «починати цю
роботу треба вже сьогодні».

У НОРВЕГІЇ ПОБУДУЮТЬ ПЕРШИЙ У
СВІТІ ПОВНОМАСШТАБНИЙ ТУНЕЛЬ
ДЛЯ СУДЕН

На початку березня влада
Норвегії дала зелене
світло для фінансуваня
повномасштабного тунелю
для суден.
Тунель отримав назву Stad
Ship Tunnel, і він дасть
можливість здійснювати
безпечний прохід через
вельми небезпечне норвезьке
море Стадхавет.
Це море відоме тим, що
його штормить близько
ста днів на рік, тому безліч

суден піддаються величезній
небезпеці, пише GCaptain.
Для побудови Stad Ship
Tunnel будуть викопані
1,7 кілометрів породи в
найвужчій точці півострова
Стад.
Фінансування буде
здійснюватись в два етапи,
починаючи з 2018 року і
триватиме до 2029 року.

млрд. норвезьких крон, тобто
близько 320 мільйонів доларів
США.
Норвезька берегова
адміністрація, яка відповідає
за проект, каже, що
будівництво буде включати
в себе звичайні вибухові
роботи з використанням
підземних бурових установок,
а також видалення близько
3 мільйонів кубічних метрів
твердих гірських порід.
З північної частини вхід в
тунель буде знаходитися
поблизу міста Сельє,
а з південної буде
розташовуватися біля
містечка Молде.
Цікаво, що тунель майже
не скорочує час, що судна
проводять у дорозі. Однак,
він дозволить зменшити
небезпеку, яку люди
піддаються в рейсах по морю
Стадхавет.
www.nv.ua

Загальна вартість проекту
повинна скласти близько 2,7

З’ЯВИЛИСЬ ФОТОГРАФІЇ З МІСЦЯ БУДІВНИЦТВА ТРЕКУ HYPERLOOP
Компанія Hyperloop One опублікувала знімки з місця будівництва тестового треку Hyperloop.
Довжина прототипу складає всього лише 500 метрів, але дає чітке уявлення про те, яким буде цей
вид транспорту.							
www.vido.com.ua

На думку Балчуна, Україна
має чи не найкращі умови в
Східній Європі для створення
високошвидкісної залізниці.
www.infokava.com
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ КБУ
УКРАЇНА

РОЗВИТОК

БУДІВНИЦТВО

міжнародні новини

УКРАЇНА ТА НОРВЕГІЯ РОЗГЛЯДАЮТЬ
МОЖЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА СОНЯЧНИХ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ
2020 року. Також Бойко
наголосила на захищеності
інвесторів, оскільки існує
законодавча основа для
функціонування генерацій,
що використовують
відновлювальні джерела
енергії.

Заступник міністра
енергетики та вугільної
промисловості України з
питань євроінтеграції Наталія
Бойко провела робочу
зустріч із віце-президентом
норвезької компанії «Scatec
Solar» Тер’є Осмундсеном та
надзвичайним і повноважним
послом Королівства
Норвегія в Україні Уле Тер’є
Хорпестадом.
Під час зустрічі, яка
відбулася 7 березня, сторони
обговорили загальні правила
на українському ринку
для іноземних незалежних
виробників електроенергії та
перспектив відновлювальних
джерел енергії після 2030
року, повідомляє прес-служба
міністерства.
Наталія Бойко у виступі
висловила вдячність
норвезькій стороні за
постійну підтримку у

реформуванні енергетичного
сектору України.
Також наголосила на
зацікавленості розглянути
та обговорити пропозицію
норвезької сторони щодо
будівництва в Україні 2-х
сонячних електростанцій
з потужністю 60 Мвт. Крім
того, звернула увагу на
можливість будівництва
таких енергетичних об’єктів у
різних регіонах України.
Під час розмови Наталія
Бойко розповіла норвезькій
стороні про основні правила
на ринку електроенергетики
України та перспективи
після 2030 року. Вона
також звернула увагу на
необхідність виконання
Україною зобов’язань
щодо збільшення
частки електроенергії
з відновлювальних
джерел до 11% в балансі
електричної енергії до

У ході розмови
представник Департаменту
електроенергетичного
комплексу Вікторія
Гнатовська наголосила, що в
рамках реформування ринку
електричної енергії важливий
розвиток відновлювальних
джерел енергії. Також
поінформувала, що на
сьогодні проект Закону
України «Про ринок
електричної енергії України»,
який повністю імплементує
Третій енергетичний пакет
ЄС, готується до розгляду у
другому у читанні Верховною
Радою України.
Норвезька сторона своєю
чергою поінформувала щодо
проектів сонячних станцій
в Норвегії та їх основні
переваги для України.
Сторони підкреслили
зацікавленість у продовженні
відповідної роботи та
готовність більш детально
обговорити можливості
впровадження пропонованих
норвезькими колегами
проектів.
www.galinfo.com.ua
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ЄВРОПЕЙСЬКІ
БАНКІРИ
НАЗВАЛИ ТЕРМІНИ
БУДІВНИЦТВА МЕТРО
В ХАРКОВІ

13 березня 2017 року
відбулася робоча нарада
керівників Харківської
міськради і представників
європейських банківських
установ щодо термінів
будівництва метро у Харкові,
предає кореспондент Depo
Харків.
«Сьогодні-завтра ми
проводимо так звану
фінальну оціночну місію
з підготовки проекту
спільно Європейського
інвестиційного банку
і Європейського банку
реконструкції і розвитку.
Нашою метою є проставити
всі крапки над «і» в
підготовці, і ми вже виходимо
на фінішну пряму», –
сказав керівник сектору
інфраструктури в Україні
ЄБРР Марк Магалецький.
Він зазначив, що остаточні
переговори з урядом України,
який надаватиме банківські
гарантії для будівництва
метро в Харкові, відбудуться
в травні-червні 2017 року.
www.kh.depo.ua

