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УКРАЇНА ПІДНЯЛАСЬ НА 105 ПОЗИЦІЙ У РЕЙТИНГУ «DOING BUSINESS-2018»
ЗА ІНДИКАТОРОМ «ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО», — Г. ЗУБКО
Україна підвищила позиції у рейтингу Світового банку
«Doing Business» — за загальним рейтингом країна
піднялася з 80-го рядка на 76-й. А за індикатором
«Отримання дозволу на будівництво» піднялась на
105 пунктів — із 140-позиції на 35-ту! Це і є результат
роботи Мінрегіону впродовж 2016-2017 років у напрямку
дерегуляції у сфері будівництва. Про це наголосив
Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Г. Зубко на своїй сторінці у Фейсбук.
За його словами, зростанню України у рейтингу сприяли
в першу чергу законодавчі ініціативи Мінрегіону, які
спрямовані на дерегуляцію будівельної діяльності,
поліпшення умов ведення бізнесу, зменшення зловживань
контролюючими органами у видачі дозвільних документів,
усунення корупційної складової, а з іншого боку — на
підвищення відповідальності забудовників. Зокрема це
— прийняття ЗУ №1817 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо удосконалення містобудівної
діяльності» і ЗУ №2020 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо поліпшення умов ведення
будівельної діяльності».
«Україна — в ТОП-50 країн за показником «Отримання

дозволів на будівництво». Це значно вплинуло на
загальний рейтинг держави і є найкращим прогресом
України в світі. Цей результат є в першу чергу головним
індикатором для інвесторів і збільшення притоку
іноземних інвестицій в країну. Україна реформується і
ми не зупиняємось на досягнутому. Дерегуляція в Україні
бізнес-процесів, зокрема у галузі будівництва, буде
продовжена. Плануємо і надалі поліпшувати позиції у «Doing Business і тримати високу планку», — написав Г. Зубко.
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України

ЗА 9 МІСЯЦІВ В УКРАЇНІ ПРИЙНЯТО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАЙЖЕ 7 МЛН КВАДРАТНИХ МЕТРІВ ЖИТЛА
У січні-вересні 2017 року
в Україні прийнято в
експлуатацію 6889,3 тис.
кв. метрів загальної площі
житла. Це на 21,4% більше
у порівнянні з аналогічним
періодом минулого
року. Про це повідомив
Заступник міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-

комунального господарства
Лев Парцхаладзе.

падіння у порівнянні з
минулим не буде», — сказав
він. 58,6% від загальної
площі прийнятого в
експлуатацію житла було
введено у багатоквартирних
будинках, 40,9% — у
приватних будинках і 0,5%
— у гуртожитках.
У містах України було
прийнято в експлуатацію

«У січні-вересні цього
року вже прийнято в
експлуатацію майже 7 млн
кв. метрів житла. Це на 21%
більше, ніж за аналогічний
період 2016 року. Маю
надію, що за підсумками
цього року як мінімум
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4945 тис. кв. метрів
житла (71,8%), у сільській
місцевості — 1944 тис.
кв. метрів (28,2%). За 3
квартали 2017 року було
введено в експлуатацію
84411 квартир. Середній
розмір однієї квартири
склав 78,8 кв. метрів.
unn.com.ua
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РАДА ПІДТРИМАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ
ЩОДО СПРОЩЕННЯ ПЛАНУВАННЯ
ТЕРИТОРІЙ ОТГ, — ЗУБКО

КЛИЧКО ПІДПИСАВ З КИТАЙЦЯМИ
УГОДУ ПРО БУДІВНИЦТВО МЕТРО НА
ТРОЄЩИНУ

Ми відкриваємо ОТГ
шлях управляти своїми
територіями. Так
прокоментував прийнятий
парламентом у першому
читанні законопроект
№6403 «Про внесення змін
до Закону України «Про
регулювання містобудівної
діяльності, спрямований
на спрощення планування
територій для громад, Віцепрем’єр-міністр – Міністр
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко.

Мер Києва Віталій Кличко
та заступник голови
правління China Pacific
Construction Group Го
Уін підписали угоду про
співпрацю щодо реалізації
проекту із будівництва
четвертої лінії метро
у Києві між КМДА та
китайським консорціум.
Про це з посиланням на
прес-службу міського
голови повідомляє 5 канал.
Згідно з угодою, буде
створено робочу групу з
українських та китайських
фахівців. Ними буде
розроблено оптимальні
рішення для реалізації
проекту.
Вартість будівництва
оцінили в $2 млн. 85% від
прогнозованої вартості
забезпечить кредит від
китайських

«Коли кажуть, що ми щось
додатково нав’язуємо, або
вводимо обов’язковість —
це навпаки спрощує підхід
планування території,
тому що замість трьох
документів — схема
планування, схема

планування території
громади, генеральний
план окремих населених
пунктів — вводиться один
документ, який стосується
плану ОТГ, — зазначив
Геннадій Зубко.
За словами Віце-прем’єра,
законопроект спрямований
на врегулювання питань
планування та забудови
територій, а також відносин
при розробленні та
затвердженні документації
з просторового
планування, забезпечення
об’єднаних територіальних
громад (ОТГ) єдиною
документацію із
просторового планування
тощо.
Прес-служба Віце-прем’єрміністра України

фінустанов. Прогнозований
термін будівництва — п’ять
років.
«Можливість залучення
цього кредиту
розглядається Україною
із наданням державної
гарантії на повернення
кредитних коштів. Термін
повернення кредиту – від
15 до 20 років. При цьому
процентна ставка буде
предметом переговорів», —
наголосив Кличко.
Проект передбачає
будівництво нової
лінії метрополітену
протяжністю майже 18
км з 13-ма станціями.
Також буде побудована
пересадочна лінія
протяжністю 1 км між
кільцевою електричкою та
новою четвертою лінією.
mind.ua

ЗА ОСТАННІ РОКИ РІВЕНЬ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОГРАМ З МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ЗРІС В ПІВТОРА РАЗИ
Найбільш активно
вирішенням питань
доступності житла для
громадян зайнялися
муніципалітети: на
сьогодні діє понад 150
місцевих програм, які
передбачають забезпечення
житлом різних категорій
українців. За останні роки
рівень фінансування,
яке спрямовується
на вирішення цієї
проблеми саме з місцевих
бюджетів, зріс майже
у півтора рази. Про це
сказав голова правління
Держмолодьжитла Сергій

Комнатний 9 листопада у
Женеві під час круглого
столу «Гідне, доступне,
достатнє і здорове житло
для всіх».
Очільник Фонду
повідомив, що з вересня
цього року розмір
підтримки для учасників
антитерористичної операції
і внутрішньо переміщених
осіб збільшено до 50%
вартості житла.
Також передбачена
можливість кредитування
під пільгову ставку в 7%
річних всіх громадян
України, які мають

необхідність поліпшення
житлових умов. Згідно
з оновленими умовами
програми, пріоритет для
участі в ній мають об’єкти,
які мають вищий клас
енергетичної ефективності.
«Підготовлений проект
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акту Кабінету Міністрів,
який передбачає
продовження державної
програми «Доступне
житло» до 2023 року», —
повідомив Комнатний.
Прес-служба
Держмолодьжитла
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«СПОДІВАЮСЬ, ЩО
КОНЦЕНПЦІЯ НОВОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ ЩОДО
РЕНОВАЦІЇ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛА БУДЕ РОЗРОБЛЕНА ВЖЕ ДО КІНЦЯ ЦЬОГО
РОКУ, — ПАРЦХАЛАДЗЕ
Заступник міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
України Лев Парцхаладзе
виразив сподівання, що
концепція нового проекту
закону щодо реновації
застарілого житлового
фонду буде розроблена до
кінця 2017 року.
Про це він повідомив на
круглому столі «Зносити не
можна реконструювати: де
поставити кому в реновації
застарілого житлового
фонду?», який відбувся 20
листопада у Мінрегіоні.
«З кожним роком тема
застарілого житлового
фонду в Україні стає більш

нагальною та гострою.
Діючий закон, який був
прийнятий ще у 2006 році,
виявився неефективним і
вирішити проблему з так
званими «хрущовками».
Для покращення умов
проживання українців
та з метою комплексної
реконструкції застарілого
житла Мінрегіон
ініціював розробку
нового ефективного
законопроекту, який буде
адаптований під українські
реалії. І це треба зробити
до кінця цього року, щоб
вже в наступному році
законопроект міг бути
винесений на розгляд до
Верховної Ради», — сказав
він.

За словами Парцхаладзе,
концептуальні
параметри майбутнього
законопроекту мають
стати спільним рішенням
для вирішення питань
всіх зацікавлених сторін:
громадян, органів
місцевого самоврядування
та інвесторів і враховувати
попередній досвід України
та кращі світові практики.
За даними статистики, на
сьогодні житловий фонд в
Україні складає 977,9 млн
квадратних метрів житла.
За оцінками експертів,
близько 75 млн квадратних
метрів застарілого житла в
Україні є непридатним для
проживання, так як

знаходиться у аварійному
стані. У Києві такого
житла близько 9 млн
квадратних метрів,
тобто шоста частина
столичного житлового
фонду є непридатною для
проживання.
minregion.gov.ua

НА ХАРКІВЩИНІ ЗАВДЯКИ СПІВПРАЦІ З GIZ ВІДРЕМОНТОВАНО 29 СОЦІАЛЬНИХ
ОБ’ЄКТІВ
У Харківській області
форум «Створюємо
майбутнє разом» об’єднав
представників місцевих
органів влади, неурядових
організацій регіону та
німецької федеральної
компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

долучилася заступник
директора Департаменту
Держархбудінспекції в
Харківській області Євгенія
Іванська.
Пріоритетом роботи
німецької федеральної
компанії на Харківщині
є надання допомоги
переселенцям з Донбасу, які
проживають на території
області, відновлення
об’єктів соціальної
інфраструктури регіону
та забезпечення високих
стандартів життя громадян.

GmbH. Спільно вони
презентували практичні
результати німецькоукраїнських проектів,
реалізованих у сфері
інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та
зміцнення спроможностей
приймаючих їх громад. До
участі в заході також

«Оновлене містобудівне
законодавство України
та спрощення дозвільних
процедур дали змогу
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організації GIZ
активізувати свою
діяльність на території
регіону. Із залученням
іноземних інвестицій
на Харківщині було
відремонтовано, зокрема,
9 дитячих садків, 15 шкіл
та 4 медичних заклади»,
— наголосила Євгенія
Іванська.
За словами директора GIZ
в Україні Сабіне Мюллер,
організація планує
продовжувати роботу
в Харківській області
щонайменше до 2019 року.
Прес-служба
ДАБІ України
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СУЧАСНИЙ СТАН ПЕРВИННОГО РИНКУ ЖИТЛА ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ
НА 2018 РІК

Деякі аналітики
стверджують, що
спостерігається невеликий
попит на житло. А
це в свою чергу може
спровокувати можливе
зниження цін у 2018 році.
Що ж насправді
відбувається на ринку
нерухомості? Чи дійсно
попит перевищує
пропозицію? Що очікувати
в наступному році? Члени
Ради директорів КБУ
компанії «Ковальська» та
«Київміськбуд» коментують
цю проблематику у
авторському матеріалі
Олега Громова, «Урядовий
кур’єр».
Генеральний директор
компанії «Ковальська»
Сергій Пилипенко
вважає: «Дисбаланс між
пропозицією й попитом
є. Збільшення кількості
готового житла змушує
забудовників агресивніше
поводитися. Вони
знижують ціни,

розробляють програми
стимулювання продажу,
дисконтів, різних
розстрочок, щоб залучити
фінансовий потік та
перекрити вакуум,
який створився. Ринку
треба перепочити. Тож
наступного 2018 року
девелоперам необхідно буде
істотно знижувати ціни і
скорочувати розрив між
попитом і пропозицією».

метра, то з огляду на
виведену Міністерством
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства
формулу собівартість
будівництва на 2018 рік
становить 14,3 тисячі
гривень за квадратний
метр. Тож падіння цін
не відбудеться. Цю суму
виведено без урахування
орендних платежів
за земельну ділянку,
розроблення проектної
документації тощо. Тому
прогнозована мінімальна
вартість квадратного метра
на наступний рік буде
не менш як 17-18 тисяч
гривень (це показники
для столиці. — Авт.). У
такому разі сподіватися на
зниження цін на квартири
не варто.
...Попит на житло в Україні
дуже великий, і нарешті у
людей є вибір житла. Це
свідчить не про надлишок,
а про стабільність на
будівельному ринку.

Фахівці «Київміськбуду»
на офіційний запит «УК»
відповіли так: «Нині можна
говорити про насичення
ринку житлом. Чи не
вперше за багато років
люди мають широкий вибір
нерухомості від недорогих
малометражних квартир,
які зазвичай називають
«смартами», до дворівневих
великого метражу. Кожен
може обрати саме ту
нерухомість, на яку має
кошти. Стосовно прогнозів
щодо ймовірного зниження
вартості квадратного
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Останні кілька років
банківська система зазнала
значних змін. Не можна
сказати, що й нині її
не лихоманить. А тому
єдиним найнадійнішим
засобом зберегти і
примножити власні кошти
залишається нерухомість.
Наприклад, купуючи
невелику квартиру, щоб
здавати в оренду, людина
має змогу отримувати
щомісяця суму не меншу,
ніж якби вона поклала ці
кошти на депозит. Але на
відміну від банку, який
може раптово лопнути,
будинок зводять на роки,
і невелика квартира
даватиме стабільний дохід
її власникові довго».
Також «Київміськбуд»
прокоментував ситуацію
щодо начебто збуту
лише 10-20 квартир із
200. Фахівці компанії
вважають, що, можливо,
таке відбувається у не
зовсім чесних будфірм,
які, зібравши певну суму
коштів з інвесторів —
фізичних осіб, потім
правдами-неправдами
заморожують зведення
будинків. Таких горекомпаній на ринку
первинної нерухомості
чимало, і саме вони псують
загальну статистику з
нерозпродажу. Тому
здається, що й справді
чимало недобудованого чи
вже зведеного житла важко
продати...
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
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ОЧІКУВАНІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
Які законодавчі зміни
працюють за і проти
розвитку будівельного
бізнесу? Які нововведення
чекають інвесторів
щодо захисту їх прав?
Ці актуальні питання
стали ключовими під час
прес-конференції «Ринок
нерухомості в Україні:
реалії vs очікування», яка
відбулася 24 жовтня 2017
року за участі Міністерства
юстиції України,
Конфедерації будівельників
України та Асоціації
фахівців з нерухомості
України.
Виконавчий директор КБУ
Віталій Грусевич розповів
про нововведення, які
сталися з впровадженням
закону № 1817 щодо
удосконалення
містобудівної діяльності,
та детально прокоментував
інші заплановані
законодавчі зміни у
будівельній галузі. Серед
очікуваних змін насамперед
він зазначив, що Мінрегіон
пропонує повернутися до
розробки Містобудівного
кодексу України.

Галузь готується до
розгляду Парламентом
законопроекту № 6540,
який має відповідні
положення щодо
скасування нинішнього
інституту пайової участі у
розвитку інфраструктури
населених пунктів.

експертів КБУ (від
20.09.2017 за №7128).
Цей проект не
передбачає масштабні
зміни законодавства, а
точково вирішує дану
проблематику. Дає
можливість замовнику
будівництва зареєструвати
своє право власності
на будинок, як на
об’єкт незавершеного
будівництва, а також —
майнове право на кожне
приміщення/квартиру,
що підлягає продажу.
Запроваджує обов’язкову
фіксацію факту укладення
договору щодо набуття
права на квартиру чи
нежитлове приміщення

Важливим питанням
для суб’єктів ринку
нерухомості — це
реєстрація в Парламенті
двох законопроектів, які
передбачають набуття
майнових прав на квартири
та нежитлові приміщення
в будинках, які не введені
в експлуатацію. Один з них
розроблений за участі

в незавершеному
будівництвом об’єкті в
Державному реєстрі прав.
Також назріло вирішення
питань закріплення на
законодавчому рівні
порядку присвоєння адрес
об’єктам будівництва.
Віталій Олегович
наголосив, що серед
законопроектів, які вже
знаходяться на розгляді
у Верховній Раді України,
варто звернути увагу на
урядовий законопроект з
реєстраційним номером
6540 від 06.06.2017. Проект
передбачає визначення
окремо будівельної, окремо
поштової адреси. При
цьому, будівельна адреса
— кадастровий номер
земельної ділянки.
Як бачимо, у сфері
законодавчого регулювання
будівельної галузі постійно
відбуваються зміни і
нововведення. Ринок
нерухомості не стоїть
на місці, надаючи нові
можливості і виклики для
споживачів.
Прес-служба КБУ

РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛІВ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
Актуальність питання
реконструкції кварталів
застарілого житлового
фонду в Україні
посилюється з кожним
роком. Те, що чинний
механізм є недієвим
оскільки не здатен надійно
захистити жодну зі сторін
відповідних правовідносин,
є очевидним.
ДП Діпромісто на

замовлення Мінрегіону
здійснює науково-дослідну
розробку з відповідного
питання.

КБУ також входить
до робочої групи,
яка працюватиме над
законопроектом.

Наразі, на розгляд
громадськості
представлений проект
Концепції змін до Закону
України «Про комплексну
реконструкцію кварталів
(мікрорайонів) застарілого
житлового фонду».
Проект за лінком:
https://goo.gl/8RPhJ9
Прес-служба КБУ
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НОВІ ЧАСИ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕМЕНТУ
2018 рік несе чимало
викликів для українського
цементу – це і посилення
конкуренції на ринку,
робота над створенням
умов ведення бізнесу,
а також відповідного
контролю якості. Останнє
- хвилює найбільше. Адже
з 1 січня Законом України
«Про технічні регламенти
та оцінку відповідальності»
система обов’язкової
сертифікації продукції
УкрСЕПРО буде скасована.
Що ж далі - діалог між
усіма зацікавленими
представниками ринку та
державою. Так, перші кроки
в напрямку визначення
пріоритетів в регулюванні
та законодавчих змінах
зробили учасники круглого
столу «Європейська якість
українського цементу:
фактори ризику», який
відбувся у Мінрегіоні
14 листопада. На заході
розглядали шляхи
підвищення ефективності
ринкового нагляду,
забезпечення європейської
якості будівельних
матеріалів та захист
споживачів від небезпечної
продукції, нові державні
сервіси, підвищення
експортної привабливості
українського цементу,
гарантії успішності
цементників та інші
питання, які стосувалися,
як і тих, хто виробляє,
імпортує та експортує
цемент, так і тих, хто з
нього будує.
Відкриваючи захід
Заступник Міністра

регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ
України Лев Парцхаладзе
зазначив, що постала
гостра необхідність
створити програми
модернізації вітчизняних
цементних підприємств
та умови для доступу на
ринок малих і середніх
підприємств, особливо в
регіонах.
Цементники констатують,
що потужність нашої
цементної галузі величезна,
вітчизняні виробники

спожила – 9, 45 млн тон.
Проте спостерігається
скорочення експорту
українського цементу
і збільшення імпорту.
Відтак перспективна
галузь просить підтримки
держави. Щонайперше –
забезпечення рівних умов
діяльності між компаніями
імпортерами, посилення
боротьби з величезними
обсягами контрафактної
продукції, підвищення
рівня державного контролю
якості.

цілком задовольняють
внутрішній попит і мають
запасний ресурс.
За теперішніх темпів
видобутку Україна
забезпечена цементною
сировиною на 320 років.
Дані асоціації «Укрцемент»
показують, що за 2016 рік
підприємствами вироблено
понад 9,0 млн тон цементу,
а будівельна галузь

За даними дослідження
Офісу ефективного
регулювання BRDO, з 41
актів, що регулюють ринок,
11 потребують актуалізації.
Чинне регулювання
стримує розвиток ринку
і не гарантує захист
споживачів, крім того,
є перешкодою для
запровадження нових
технологій та виходу
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виробників на міжнародні
ринки.
«Недієвість механізмів
ринкового нагляду в
Україні, відсутність
адекватної відповідальності
органів сертифікації і
актуальної інформації щодо
анульованих сертифікатів
дає можливість
недобросовісним
виробникам постачати
на ринок неякісний
контрафактний цемент.
Частка фальсифікованого
цементу за критерієм
міцності на українському
ринку сягає 60%, а з
припиненням дії системи
обов’язкової сертифікації
продукції з 1 січня
ризики щодо якості
продукції зростають.
Чинне законодавство
не забезпечує дієвих
механізмів ринкового
нагляду та захисту
споживачів», - відзначила
Керівник сектору
«Будівництво» BRDO
Олена Шуляк.
До обговорення
долучилися та виступили
з конструктивними
пропозиціями
представники Конфедерації
будівельників України.
Зокрема, виконавчий
директор КБУ Віталій
Грусевич наголосив
на необхідності
запровадження жорстких
вимог до екологічної та
санітарно-гігієнічної
безпеки. Адже для
цементної промисловості,
ця проблема пов’язана з
вмістом хрому, який
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відноситься до другого
класу небезпеки.
«Найбільшу небезпеку
для населення має
водорозчинний
шестивалентний хром,
який руйнує імунну
систему людини.
Відповідно до директиви
Європейського Союзу
2003/53/ЄС, з 2003
року в будь-яку країну
Європейського союзу
заборонено ввозити
цемент із місткістю
шестивалентного хрому
вище, ніж два міліграми в
одному кілограмі цементу.
Тому ми зобов’язані в
найближчий час прийняти
всі директиви ЄС, які
стосуються передусім
безпеки» - сказав Віталій
Грусевич.
Водночас Віталій Олегович
відзначив, що прогалини у
регулюванні ми зможемо
виправити терміновим
запровадженням
Регламенту ЄС №305/2011,
центрів апробації і
застосуванням на теренах
України акредитованих
лабораторій.
До речі, під час вітального
слова про нагальність
прийняття 305 Регламенту
ЄС згадала керівник відділу
«Економічна співпраця,
соціальний та регіональний
розвиток» Представництва
ЄС Хуана Мера Кабейо.
Вона наголосила, що
цей процес не потрібно
відкладати, адже він
сприятиме зниженню
бар’єрів для розвитку
експортно-імпортних
операцій.

ЯКА КОРИСТЬ У ВЗАЄМОДІЇ
СУСПІЛЬСТВА ТА БІЗНЕСУ?
На сьогодні в Україні
активно впроваджується
реформа децентралізації.
Наприкінці жовтня
відбулися перші вибори в
об’єднаних територіальних
громадах. Прийнято
відповідне законодавство та
продовжується робота над
зміцненням нормативної
бази. Про реалізацію
пріоритетних соціальних
інфраструктурних
проектів в регіонах та їх
фінансування розповів
на виїзному засіданні
Мінрегіону у м. Золотоноша
(Черкаська обл.) Лев
Парцхаладзе, Заступник
Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України.
Зокрема він наголосив,
що передбачено кошти на
створення в ОТГ сучасних
медичних амбулаторій,
сімейних будинків, Центрів
Безпеки.
Представник
Уповноважений
Президента України з
прав дитини представила
концепцію створення

сімейних будинків.
Заступник голови
правління Державного
фонду сприяння
молодіжному житловому
будівництву Ельвіра
Левченко розповіла про
реалізацію житлових
програм в регіонах.
Якими будуть Центри
Безпеки громадян з
впровадженням сервісу
«Безпечно», - презентували
представники
Департаменту організації
заходів цивільного захисту
Мінрегіону.
Разом з тим, успішність
реформи децентралізації
залежить від співпраці
влади, громади та бізнесу.
У громад є фінансові
можливості та прагнення
до розвитку території, у
влади підтримка, а компанії
мають відповідні умови та
ресурси. Завдяки таким
тристороннім довірчим
відносинам вирішуються
питання великих
соціальних проектів. Про
це на засіданні зазначив
виконавчий директор
Конфедерації будівельників

Прес-служба КБУ
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ВЛАДИ,

України Віталій Грусевич,
підкресливши, що
члени КБУ завжди
відкриті до співпраці з
громадами. «Розуміючи
всю серйозність та
значимість для української
об’єднаної територіальної
громади питання
розвитку інфраструктури,
будівництва нових
закладів освіти, медичних
амбулаторій, ЦНАПів
соціально відповідальні
компанії, серед яких і члени
Конфедерації будівельників
України, не лише вносять
значні інвестиції в
розвиток різних регіонів, а
й виступають ініціатором
нових підходів до
ефективного освоєння
цих коштів громадами», сказав Віталій Грусевич.
На заході Віталій Олегович
також презентував
представникам громад
Черкаської області
проекти та можливості
Конфедерації будівельників
України, які допоможуть їм
у розвитку свого регіону.
Прес-служба КБУ
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ЗАКОНОДАВЧІ
ІНІЦІАТИВИ
ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ
МАЙНОВИХ ПРАВ
ІНВЕСТОРІВ
16 листопада у форматі
5 O`clock будівельна
спільнота обговорила дві
спроби з впровадження
механізмів захисту
майнових прав
інвесторів. Йдеться про
два вже зареєстровані
законопроекти № 7084 та
№ 7128. Проекти законів
тематично пов’язані
спільною ідеєю: майнові
права на квартири та
нежитлові приміщення, що
відчужуються до введення
об’єкта будівництва в
експлуатацію, мають бути
в той чи інший спосіб
зафіксовані державою.
Утім, документи
пропонують діаметрально
різні способи реалізації цієї
ідеї.
Обговорюючи документи,
учасники дійшли висновку,
що обидва погляди
заслуговують на увагу
і в той же час є дещо
недосконалими. Тому
створена робоча група,
яка напрацює якісний
механізм, що зробить
придбання житла на
етапі його будівництва
безпечним та збалансує
інтереси всіх сторін цих
правовідносин.
*Якщо Ви маєте пропозиції
щодо вирішення окресленої
ситуації, звертайтесь на
електронну адресу:
office@kbu.org.ua
Прес-служба КБУ

ЗАБУДОВНИК «ОМОКС» ПЕРЕДАВ 17 КВАРТИР ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
У жовтні представники
благодійної організації
«Фонд підтримки
національної безпеки
України» звернулися до
девелоперської компанії
«Омокс», забудовника
житлових комплексів
«Чайка» та «Сонцтаун», з

проханням посприяти в
поліпшенні житлових умов
військовослужбовців та
членів їх сімей.
Ознайомившись із
діяльністю благодійної
організації, ТОВ «ОМОКС»
передало Фонду 12 квартир
у новобудові житлового

комплексу «Сонцтаун».
Ще 5 квартир перейде
у власність благодійної
організації після здачі
будинку в експлуатацію
в житловому комплексі
«Чайка».
Прес-служба КБУ

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
Державна політика у
сфері енергоефективності
будівель, основні
напрями підвищення
енергоефективності
житлових та громадських
будівель, розвиток
відновлювальної
енергетики – стали
ключовими питаннями
під час публічного діалогу:
«Енергоефективність та
відновлювальна енергетика
– запорука енергетичного
та економічного розквіту
України», який відбувся
8 листопада в рамках VIІ
Спеціалізованої виставки
«ЄвроБудЕкспо – 2017».

розвитку Мінрегіону,
О. Ротов, Голова Ради
директорів Конфедерації
будівельників України
та Г. Фаренюк, директор
Державного підприємства
«Державний науководослідний інститут
будівельних конструкцій».
З метою обміну ідеями
та досвідом участі у
формуванні політики
енергоефективності було
обговорено практики
з використанням
електроіндукційних
нагрівачів з
теплоакумуляторами,
спеціальні «площадки» –
цехи з універсальними
пресами ТНУ для
виготовлення паливних
брикетів зі «всього» (торф,
буре вугілля, лігнін, відходи
рослинної сировини, тверді
побутові відходи та інше).

Відкрили захід О. Рябова,
директор Департаменту
з питань проектування
об’єктів будівництва,
технічного регулювання та
науково-технічного
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Окрему дискусію
викликала проблематика
поквартирної
децентралізації із
збереженням існуючих
джерел теплоти.
Наприкінці конференції
учасниками було
підсумовано, що результати
обговорення будуть
враховані в напрацюванні
інструментів для
ефективного впровадження
енергоефективних заходів.
Організаторами заходу
виступили Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ
України, Конфедерація
будівельників України,
«Державний науководослідний інститут
будівельних конструкцій».
Прес-служба КБУ
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МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОВГОБУДІВ
Важливо, що Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ
України розпочало
власну розробку моделі
забезпечення належного
контролю за дотриманням
прав інвесторів впродовж
всього будівництва та
введення в експлуатацію,
виведення довгобудів
із категорії проблемних
об’єктів. В рамках
цієї проблематики
на круглому столі
«Боротьба з довгобудами:
як захистити права
інвесторів у будівництві?»
обговорили законодавче
врегулювання та
розроблення відповідного
законопроекту.
Конфедерація
будівельників України,
ґрунтовно вивчаючи
суть цих правовідносин,
дійшла висновку, що
появі нових ошуканих
вкладників завадить
окреме законодавче
регулювання. Тому
неодноразово презентувала
свої напрацювання щодо

ІНВЕСТОРІВ

вирішення проблематики
довгобудів.
Про це під час заходу
сказав виконавчий
директор КБУ Віталій
Грусевич, зазначивши,
що наприкінці травня
2017 була готова остання
редакція відповідного
законопроекту:
«Листом від 24.05.2017
№ 75/05 ми надіслали
до Комітету ВРУ з
питань будівництва,
містобудування і
житлово-комунального
господарства розроблений
Конфедерацією за власною
ініціативою проект Закону
України «Про заходи, що
можуть вживатись з метою
завершення будівництва
об’єктів довготривалого
будівництва». Хоча
документ не вирішує
абсолютно усі випадки,
але близько 50 тисяч
постраждалих інвесторів
зможуть отримати житло
чи компенсацію. А також
- дозволить зацікавити
потенційних інвесторів у
завершенні будівництва
проблемних об’єктів», -

ТА

наголосив В. Грусевич.
У ході обговорення
учасники вирішили, що
необхідно шукати дієві
методи, які з однієї сторони
зможуть розв’язати
проблему вже існуючих
проблемних об’єктів, а
з іншої - допоможуть
зупинити появу нових
довгобудів і захистити
майнові права інвесторів.
Конфедерація ж розмістила
у вільному доступі текст
законопроекту «Про
заходи, що можуть
вживатись з метою
завершення будівництва
об’єктів довготривалого
будівництва»:
• Текст проекту закону
- https://goo.gl/C51asA
• Пояснювальна записка
- https://goo.gl/Pxzqzb
*Надати свій відгук щодо
документа може кожен
бажаючий на електронну
адресу office@kbu.org.ua
Прес-служба КБУ

ПРОВІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГАЛУЗІ ПІДПИСАЛИ
БАГАТОСТОРОННІЙ
МЕМОРАНДУМ ПРО
СПІВПРАЦЮ
Меморандум про
співробітництво щодо
розроблення та реалізації
концепції публічного
управління у галузі
будівництва» сьогодні
підписали Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та
житлово-комунального
господарства України, ГО
«Разом проти корупції»,
ГО «Офіс ефективного
регулювання», Міжнародна
організація з розвитку
права (IDLO), Німецьке
товариство міжнародного
співробітництва GIZ,
КБУ, Будівельна Палата
України, Національна
Спілка Архітекторів
України, Інститут
архітектури, урбаністики
та регіоналістики
НСАУ, ДП«Український
державний науководослідний інститут
проектування
міст «Діпромісто» ім.
Білоконя», Державний
науково-дослідний
проектний інститут
цивільного будівництва
«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».
Тепер КБУ та інші
організації розпочинають
спільну роботу над
проектом концепції
публічного управління
у галузі будівництва.
Свої зусилля сторони
направлятимуть на
виконання завдань, що
передбачені Меморандумом.
Прес-служба КБУ
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З ТУРБОТОЮ ПРО
МАЛЮКІВ ТА
ВАГІТНИХ ЖІНОК
Заради щасливого
майбутнього вагітних
жінок та малюків з усіх
куточків України, заради
їх щасливої усмішки,
заради добра з турботою
працюють члени
Конфедерації будівельників
України.
Добрі справи не
залишаються
непоміченими!
За людяність, щире серце,
розуміння та підтримку,
колектив «Інституту
педіатрії, акушерства
і гінекології НАМНУ»
висловив слова вдячності
Георгію Черкашину компанія «СП УДТ» та
Володимиру Кислому компанія «АПБ «ТОПАЗ».
Вони першими
відгукнулися на прохання
Інституту допомогти з
будівельними матеріалами
для проведення аварійного
ремонту деяких ділянок
водопроводу та опалення.
Ми пишаємося, що члени
КБУ не залишилися
байдужими до майбутнього
нації, підтверджуючи
рівень високої соціальної
відповідальності своїх
компаній.
Прес-служба КБУ

В

УКРАЇНІ

ВІДКРИЛИ

Двадцять шостого жовтня
у Києві відбулося відкриття
першого спеціалізованого
бутика цегли, у якому взяли
участь Віце-президент КБУ
Іван Салій та виконавчий
директор Конфедерації
Віталій Грусевич. Захід
зібрав також провідних
будівельників, архітекторів
та виробників будівельних
матеріалів.
Унікальну ідею втілив
член Ради директорів КБУ
компанія «Слобожанська
будівельна кераміка». У
бутику представлено

ПЕРШИЙ

близько 100 видів
лицьової цегли та стінові
керамічні блоки. Тут також
демонструється колекція
старовинних клеймованих
цеглин, виготовлених у
різних куточках України
в період з середини ХІХ
до 40-х років ХХ ст.
Кожну цеглину вирізняє
індивідуальне клеймо
виробника, що дозволяє
простежити історію
промислового розвитку
України відповідного
періоду. Серед екземплярів
є й зразки

БУТИК

ЦЕГЛИ!

із графськими та
баронськими печатками.
Колекція спеціально
привезена з Краматорська,
її автор – краєзнавець
Віктор Іванов. Побачити
експозицію може кожен
охочий. Вхід вільний.
Бутік цегли СБК створений
для спілкування, зустрічей
з архітекторами, навчання
фахівців. Кожен бажаючий
може прийти і отримати
консультацію про роботу з
цеглою.
Прес-служба КБУ

БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ ПОЗБАВЛЯТИМУТЬ ЛІЦЕНЗІЙ
ЗА НЕЯКІСНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ДОНЕЧЧИНІ
Наразі планується
створити за поданням від
ВЦА і місцевих органів
влади «чорний шорт-лист»
будівельних компаній, які
працюють в Донецькій
області. Про це повідомив
Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального
розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадій
Зубко під час виїзного
засідання профільного

Комітету ВРУ, яке відбулося
в місті Торецьк (Донецька
область). В подальшому
такі недобросовісні
компанії будуть не тільки
відсторонені від участі
в тендерах на державні
закупівлі, а ще й позбавлені
ліцензії для проведення
таких робіт.
Нагадаємо, що за
допомогою у вирішенні
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проблеми з ненадійними
підрядниками Донецька
ОДА кілька місяців тому
звернулася до Конфедерації
будівельників України.
Відповідно було підписано
Меморандум, у рамках
якого Конфедерація надає
підтримку місцевій владі
в реалізації будівельних
проектів.
Прес-служба КБУ
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УКРАЇНІ НАДАДУТЬ ПІВМІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА
ВІЙСКОВИМ І ПЕРЕСЕЛЯНЦЯМ
Китайський національний
генпідрядник став
переможцем конкурсу
Державної іпотечної
установи на залучення
позики для фінансування
проекту із забезпечення
житлом.
Відповідні підсумки
конкурсу оприлюднені
в урядовому виданні
“Урядовий кур’єр”. Згідно
з інформацією, сума
очікуваних запозичень
становить 500 млн доларів.

Термін залучення – 15
років. Ефективна ставка по
кредиту – 4,5% річних.
Кредитні кошти будуть
забезпечені державними
гарантіями, передбаченими
у державному бюджеті.
Проектом передбачено
використання кредиту
у двох напрямках:
фінансування будівництва
1,4 млн кв. м житла на
суму 20,7 млрд грн, а також
забезпечення викупленими
квартирами 30,6 тисячі

сімей на умовах
іпотечного кредитування
або фінансового
лізингу. Кредитування
здійснюватиметься за
ставкою 15,3% річних.
При цьому на придбання

житла буде направлено
200 млн доларів. На
фінансування будівництва 300 млн доларів, три транші
по 100 млн доларів.
epravda.com.ua

СТВОРЕНО СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ, ЩО ЗДАТНІ
ПРАЦЮВАТИ ВНОЧІ

У США ПРИДУМАЛИ ДРУКУВАТИ ЖИТЛО
ДЛЯ БЕЗДОМНИХ

Китайці розробили
інноваційні сонячні батареї,
які можуть генерувати
електрику навіть вночі і за
похмурої дощової погоди.
Над розробкою працювали
вчені з Китайського
університету океанології
і Юньнаньського
педагогічного університету,
повідомляє агентство
Сіньхуа.
Для того щоб сонячні
панелі могли виробляти
енергію навіть вночі,
китайські вчені додали
до їх складу спеціальний
люмінофор з тривалим
післясвітінням.
“Вдень, коли світить
сонце, коефіцієнт
корисної дії таких панелей
підвищується незначно,
зате енергія непоглиненого
фотоелементами сонячного
світла зберігається
всередині люмінофора і
переробляється вночі”, сказав професор

Нью-йоркське
дизайнерське агентство
Framlab придумало спосіб,
як забезпечити житлом
бездомних з міських
вулиць. Проект Homed
норвезького архітектора
Андреаса Тьєдфлаата
пропонує дуже оригінальне
рішення: надруковані
на 3D-принтері
житлові модулі, які
за формою нагадують
бджолині стільники і
кріпляться до глухих стін
висоток за принципом
будівельних лісів. Їх
можна добудовувати
або розбирати при
необхідності.

Китайського університету
океанології Тан
Цюньвей, один з
головних конструкторів
інноваційних сонячних
батарей. Вночі збережена
енергія виділяється
одноколірним видимим
випромінюванням, яке
поглинає абсорбент
і передає у вигляді
електрики, пояснив він.
Таким чином, інноваційні
сонячні батареї можуть
працювати не тільки вдень,
але і вночі. У темний час
доби ефективність
перетворення сонячної
енергії в електрику на
нових сонячних панелях
становить 25 відсотків.
nv.ua

Зовні модулі обшиті сталлю
і оксидованим алюмінієм,
а значить, взимку вони
будуть зберігати тепло, а
влітку залишатимуться
прохолодними.
У кожному модулі буде
ліжко, велике вікно,
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окремий вхід на замку,
місце для зберігання одягу
або постільної білизни,
розетки, «розумне»
освітлення, вентиляція,
тепло- і звукоізоляція.
Всі деталі інтер’єру
будуть надруковані на
3D-принтері з біопластику,
що переробляється, –
це одночасно дешево і
екологічно.
Вікна в «стільниках»
зроблені з «розумного»
скла з вбудованими
світлодіодами. Вдень вони
дзеркальні, тому притулок
для бездомних більше
буде схожий на арт-об’єкт.
До того ж, не буде видно,
що відбувається в модулі.
А вечорами можна буде
перетворювати ці вікна на
величезні мультимедійні
екрани і заробляти на
рекламі.
finance.ua
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ КБУ
УКРАЇНА

РОЗВИТОК

БУДІВНИЦТВО

н о в и н и Ук р а ї н и т а с в і т у

ЗАВЕРШИЛОСЬ БУДІВНИЦТВО БЕСКИДСКОГО
ТУНЕЛЮ
В українських Карпатах
завершено будівництво
другого найдовшого
залізничного русла в
Україні – Бескидського
тунелю. Про це повідомляє
Центр транспортних
стратегій. Новий тунель
має два залізничних
полотна і розміщується
на глибині 180 метрів від
поверхні Бескидського
хребта.

Відзначається, що роботи
по будівництву (пробиття
тунелю, його бетонування,
виготовлення гідроізоляції)
виконувала компанія
“Інтермонтажбуд”, а
“Укрзалізниця” ще повинна
обладнати земляне
полотно на підходах до
нового тунелю, укласти
верхню будову шляху,
здійснити монтаж ліній
електропередачі та зв’язку.

Як повідомили в
“Укрзалізниці”, повний
комплекс робіт планується
завершити 25 травня 2018
року.
В презентації до проекту
відзначається, що вартість
робіт складає 102,7 млн.
Євро.
24tv.ua
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НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ З’ЯВИЛАСЯ НОВА ТЕНДЕНЦІЯ
На ринку нерухомості
України з’явилася нова
тенденція. Інтернет рясніє
пропозиціями придбати
житло частинами. Покупців
приваблюють помірними
цінами. Кімнати продають
в основному в комунальних
квартирах або гуртожитках.
Продають їх і в

новобудовах. Наприклад,
якщо в одній квартирі
не можуть ужитися
родичі або нащадки. Ціни
стартують від 150 000
гривень – в залежності
від району. Є й такі, які
коштують як однокімнатна
квартира.
Попит на кімнати

стабільний – кажуть
ріелтори. Купують їх в
основному молоді сім’ї, які
не в змозі зібрати кошти на
окрему квартиру. Юристи
попереджають: придбання
такої нерухомості вкрай
ризиковане.
segodnya.ua
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З питань росповсюдження
та реклами звертатися
+ 38 044 200 04 52
Прес-служба КБУ
+ 38 044 200 04 51
Адреса
Україна, 04053, м. Київ,
Бехтеревський пров., 4
e-mail: office@kbu.org.ua

