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В УМОВАХ  РЕАЛІЙ СЬОГОДНІШНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЕКОНОМІКИ ДУЖЕ ВАЖЛИВО ПІДТРИМАТИ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА Й ПІДПРИЄМСТВА 
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ КРАЇНИ

1

Шановні колеги!

В умовах реалій сьогод-
нішньої української економіки 
дуже важливо підтримати віт-
чизняного виробника й під-
приємства будівельної галузі 
країни, створивши безпереш-
кодний інвестиційний клімат 
для будь-якого інвестора, як і 
вітчизняного, так і іноземного.

Будівництво – це барометр 
стабільності в державі, -  від 3 до 
5% ВВП, але сьогодні показники 
цього барометру знаходяться 
нижче мінімальної межі цього 
рівня. Згідно з даними Держав-
ної служби статистики України 
зафіксовано, що у 2014 р. під-
приємствами України виконано 
будівельних робіт на суму 50,2 
млрд.грн. Індекс будівельної 
продукції у 2014 р. порівняно з 
2013 р. становив 78,3%.  Нове 
будівництво, реконструкція та 
технічне переозброєння скла-
ли 82,4% від загального обсягу 
виконаних будівельних робіт, 
капітальний і поточний ремон-
ти – 10,2% та 7,4% відповідно.

За да місяці поточного року 
(січень-лютий) індекс будівель-
ної  продук¬ції склав 68% до 
відповідного періоду 2014 
року, а будівельних робіт ви-
конано на суму 4,76 млрд.грн.

Скажу відверто, це не перша 
і не друга фінансово-економіч-
на криза у моїй, як і у багатьох 
інших будівельників кар’єрі. Оп-

тимізму додає те, що  з кожною 
кризою міцнішає наш внутрішній 
імунітет. Але ознаки минулого і, 
власне цього уже року, - війна 
та девальвація,  роблять її осо-
бливо болючою для більшості 
підприємств будівельної галузі. 

Ключовими чинниками, 
які істотно ускладнюють про-
цес відновлення та розвитку 
будівельної галузі окрім со-
ціально-політичного стано-
вища в країні та погіршення 
базових макроекономічних по-
казників наразі залиша¬ються:

- дефіцит ліквідності та об-
межений доступ будівельних 
компаній до кре-дитних ре-
сурсів, недоступність іпотеч-
них програм для населення, 
зни-ження ділової активності 
бізнесу, як основного інвесто-
ра, покупця та орендатора ко-
мерційної нерухомості, суттєве 
уповільнення темпів зростан-
ня реальної заробітної плати і, 
як наслідок падіння споживчої 
активності, збереження вкрай 
низької частки середнього кла-
су, який є основним гравцем на 
ринку купівлі-продажу житла у 
структурі населення, валютні 
ризики для забудовників (у т.ч. 
пов’язані з використанням у бу-
дівництві імпортних матеріалів, 
вартість яких враховується у ко-
што¬рисних розрахунках), тощо.

Всі вищевказані фактори не-
гативно відображаються на ба-
зових статистичних даних, але, 

попри все, сьогодні кожен з нас 
повинен брати участь у відрод-
женні країни, а значить, працю-
вати та створювати її  майбутнє.

Тож саме для цього нам за-
раз потрібні швидкі і дієві ре-
форми, гли-бокі структурні змі-
ни, таж дерегуляція, для якої 
в державі вже все готово. Ми 
підтримуємо дії влади в пи-
таннях реформування галузі і 
надаємо їй свою посильну до-
помогу, бо критикувати завжди 
легше, ніж діяти. Зараз у нас 
усіх спільна відповідальність 
за подальшу долю галузі і нам 
треба спиратися на себе, на 
наш мудрий народ, який завжди 
був і є найбільшим вітчизня-
ним інвестором, а також світо-
ве співтовариство, яке готове 
брати участь у соцільно-зна-
чущих проектах нашої країни.
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ЗАХОДИ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
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«Ми переживаємо не 
кризу, яка хвилює слабкі 
душі, а найбільший пере-
лом наукової думки люд-
ства ... Стоячи на цьому 
переломі, охоплюючи по-
глядом майбутнє, яке роз-
кривається перед нами, 
ми повинні бути щасливі, 
що нам судилося це пере-
жити і в створенні такого 
майбутнього брати участь».

Ці слова, висловлені в 
середині ХХ століття Во-
лодимиром Івановичем 
Вернадським, першим 
президентом АН України, 

можна вважати актуаль-
ними і в нинішніх непро-
стих економічних умовах.

І хоча труднощі, які пе-
реживає сьогодні україн-
ська економіка не зовсім 
комфортні, основополож-
ник комплексу сучасних 
наук про Землю був правий 
в одному: сьогодні кожен з 
нас бере участь у відрод-
женні країни, а значить, ми 
створюємо майбутнє нашої 
держави. Відчути це можна 
було на відкритті ювілейної 
XXX міжнародної виставки 
InterBuildExpo, організато-

ром, якій вже багато років 
виступає член Будівель-
ної палати України ТОВ 
«Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок».

Примітно, що партне-
ром організації нинішньо-
го будівельного форуму 
виступила Будівельна па-
лата України. У відкрит-
ті виставки брали участь:

- Заступник Міністра 
регіонального розвит-
ку, будівництва та житло-
во-комунального госпо-
дарства України Роман 
Романович Абрамовський;

- Народний депутат 
України, Перший заступник 
голови Комітету Верхов-
ної Ради України з питань 
будівництва, містобуду-
вання і житлово-комуналь-
ного господарства, член 
президії Будівельної па-
лати УкраїниДмитро Йо-
сипович Андрієвський;

- Перший віце-президент 
Будівельної палати Украї-
ни Станіслав Телісфоро-
вич Сташевський та інші.
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Володимир Андрійович 
Іванов, голова правління ком-
панії «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок», від-
криваючи виставку зазначив, 
що стратегічна мета цьогоріч-
ного форуму залишається 
незмінною - сприяти встанов-
ленню і розширенню ділових, 
а також економічних зв’язків 
учасників будівельного ком-
плексу України. Крім цього, в 
нинішніх умовах актуальним 
завданням стає впровад-
ження в будівництві енергоз-
берігаючих, екологічно чи-
стих матеріалів і технологій.

- Міжнародний форум 
InterBuildExpo, як і раніше 
залишається найбільшою 

галузевою виставкою бу-
дівельного комплексу Украї-
ни. У ній бере участь понад 
370 компаній з 9 зарубіжних 
країн і практично, з усіх ре-
гіонів України. Виставкові 
експозиції займають 16 тис. 
кв. метрів і розмістилися 
в трьох павільйонах, - під-
креслив Володимир Іванов.

Заступник Міністра ре-
гіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-ко-
мунального господарства 
України Роман Романович 
Абрамовський підкреслив, 
що сьогодні головне завдан-
ня галузі - створити та-
кий безперешкодний ін-
вестиційний клімат для 

будь-якого інвестора, як і 
вітчизняного, так і інозем-
ного. І ми це завдання ро-
зуміємо і працюємо над цим.

- Міжнародний форум 
InterBuildExpo - це безпе-
речно визначна подія в бу-
дівельній галузі,-  зазна-
чив Роман Абрамовський.

- Сьогодні дуже важливо 
підтримати вітчизняного ви-
робника  й підприємства бу-
дівельної галузі. Такий потуж-
ний професійний форум дає 
можливість підприємствам 
презентувати себе на ринку, 
отримати необхідні контакти 
з замовниками та партнера-
ми. Деякі маркетологи вва-
жають, що успіх прибуткових 
компаній часто залежить від 
того, що вони опиняються в 
потрібний час у потрібному 
місці. Впевнений, на почат-
ку будівельного сезону, про-
фесійна виставка це саме 
те місце, де потрібно бути, 
щоб забезпечити перспекти-
ви розвитку бізнесу,, – пере-
конаний Народний депутат 
України, Перший заступник 
голови Комітету Верховної 
Ради України з питань бу-
дівництва, містобудування 
і житлово-комунального го-
сподарства, член президії Бу-
дівельної палати України Дми-
тро Йосипович Андрієвський.
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Перший віце-президент 
Будівельної палати Украї-
ни Станіслав Телісфоро-
вич Сташевський зазначив, 
що, партнером в організації 
нинішнього будівельного фо-
руму виступила Будівельна 
палата України, яка об’єд-

нує в своїх лавах провід-
ні будівельні, проектні та 
інші організації українсько-
го будівельного комплексу.

- Міжнародная виставка 
InterBuildExpo, організато-
ром, якої виступає член Бу-
дівельної палати України ТОВ 

«Київський міжнародний кон-
трактовий ярмарок» - це гар-
ний і надійний майданчик для 
ділових зустрічей замовників, 
підрядників, виробників і по-
стачальників будівельних ма-
теріалів та послуг, - перекона-
ний Станіслав Сташевський.

Нагадаємо, що протягом 
4-х днів відбувався діалог 
між учасниками будівельного 
ринку, виробниками, поста-
чальниками, споживачами, 
представниками держав-
них структур, професійними 
об’єднаннями і ЗМІ. Організа-
тори і партнери Міжнародно-
го форуму InterBuildExpo під-
готували потужну програму 
презентацій, семінарів, май-
стер-класів, круглих столів 
і конференцій фахівців бу-
дівельної галузі, архітекторів 
та профільних журналістів.

Джерело: Будпалата
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МОДЕРНІЗОВАНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ІНДУСТРІАЛЬНИХ 
СЕРІЙ – ЯК ШЛЯХ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ЖИТЛА
 ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ДБК-4 СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА 

ТИМОШЕНКО НА БРИФІНГУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Сьогодні в Україні, зокре-
ма в місті Києві, домінуюче 
положення займає моноліт-
но-каркасне домобудування. 
В той же час, багаторічний 
досвід розвитку країн Євро-
пи свідчить про те, що інтен-
сивне нарощування обсягів 
будівництва  можливе лише 
на індустріальній основі.  

Сучасні технології збірно-
го залізобетону  і панельного 
домобудування дозволяють 
будувати будинки з високим 
рівнем інженерно-технічних 
рішень і експлуатаційних ха-
рактеристик, які повністю за-
довільняють вимогам  тепло-
вого захисту,  водночас  ще й 
відрізняються певною архі-
тектурною різноманітністю. 

В Україні, в загальному 
обсязі будівництва част-
ка індустріального велико-
панельного домобудуван-
ня зменшилась до 15%.

Свою діяльність домобу-
дівний комбінат №4 розпочи-

нає у 1977 році з будівництва 
у м.Києві житлових будинків 
серії К–134 за розробкою 
«Головкиївпроекту». В 1984 
р. паралельно з серією К-134 
комбінат розпочав освоєння 
нової серії панельних бу-
динків АПВС К-134 (адресної 
проектно-виробничої систе-
ми). Висота будинків була 
10-16 поверхів. Домобудів-
ний комбінат крім панель-
них будинків будує цегляні, 
монолітно-каркасні, пар-
кінги та громадські  будівлі. 

Слід зазначити, що 
Домобудівний комбінат 
побудував перший екс-
периментальний моноліт-
но-каркасний 36 поверховий 
чотирьохсекційний будинок. 

Складність цієї будівель-
ної конструкції полягала у 
відсутності технічних норм 
зі спорудження житлових бу-
динків вище 25 поверхів. Цей 
будинок став одним із 5-ти 
об’єктів, які Міністерство бу-
дівництва України дозволило 
побудувати в якості експери-
менту, тому він унікальний 
своїми технічними та тех-
нологічними рішеннями.

Протягом останніх 38 
років компанія постійно ро-
звивалася, впроваджуючи 
новітні технології, удоскона-
люючи менеджмент і орієн-
туючись на світові стандар-
ти будівництва. У роботі над 
проектами «ДБК-4» викори-
стовує найсучасніші техно-
логії та новітнє обладнання. 

Домобудівельний ком-

бінат №4 брав участь у ре-
алізації таких масштабних 
проектів як реконструкція 
центрального залізнично-
го вокзалу в м. Києві, бу-
дівництво будинку Апе-
ляційного суду м. Києва, 
університету ім. Грінченко, 
унікального об’єкту «Центр 
серця», реконструкція На-
ціонального спортком-
плексу «Олімпійський». 

ПАТ «ДБК-4» за 38 
років своєї діяльності звів 
514 житлових будинків 
загальною площею 5,2 
млн. кв.м., що становить 
більш 79 тис. квартир. в м. 
Києві, Київській області та 
в інших регіонах України.

На прикладі житлових 
будинків індустріальної 
серії АПВС К-134 «М» До-
мобудівного комбінату №4 
розглянемо проблемні пи-
тання і перспективи підви-
щення енергоефектив-
ності житлових будинків.

Раніше вимогами не ре-
гламентувалося конкретне 
значення опору теплопере-
дачі зовнішніх стін, а перед-
бачалося розрахункове еко-
номічно-доцільне значення 
- розрахунковий рівень тер-
мічного опору знаходив-
ся в межах 0,8÷1,2 м2.К/Вт. 

Теплові втрати в таких бу-
динках простежуються через 
зовнішні стіни, а також значні 
теплові втрати відбувають-
ся через характерні місця 
– торці панелів перекрит-
тя і торці стінових панелей.
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Для вирішення проблем 
теплових втрат та підви-
щенням нормативних вимог 
опору теплопередачі було 
прийнято рішення будувати 
будинки серії АПВС К-134 з 
зовнішньою фасадною те-
плоізолюючою системою. 
Перший експериментальний 
будинок серії АПВС К-134 з 
тепловентильованим фаса-
дом було введено в експлуа-
тацію в 2006 р. Для цього бу-
динку простежується значне 
відносне зниження теплових 
втрат з зовнішніх стінових 
конструкцій. Вузькими міс-
цями, з точки зору теплових 
втрат, для такого конструк-
тивного рішення залишають-
ся зовнішні панелі лоджій 
- в зв’язку з відсутністю їх 
додаткового утеплення.

Будівництво першого 
експериментального жит-
лового будинку з тепловен-
тильованим фасадом, до-
зволило визначити шляхи 
проведення подальшої мо-
дернізації цієї серії. При прий-
нятті рішення про напрямки 
проведення модернізації, 
бралося до уваги наступне: 

- будинки модернізо-
ваної серії повинні повні-
стю відповідати сучасним 
нормативним вимогам, 

в т.ч. і теплотехнічним;
- естетично будинки цієї 

серії мають бути більш при-
вабливі, в т.ч. і в порівнян-
ні з монолітно-каркасними;

- в подальшому, при 
підвищенні нормативних 
вимог щодо опору теплопе-
редачі, була б можливість 
виконати цю вимогу без 
значних витрат на пере-
оснащення виробництва. 

Враховуючи це, були прий-
няті наступні конструктивні рі-
шення: за основним конструк-
тивом - зовнішні і внутрішні 
одношарові несучі панелі з 
важкого бетону товщиною 
160мм; ззовні - утеплення 
по системі тепловентильо-
ваного фасаду. Тришарові 
стінові панелі залишили-
ся  в елементах блокуван-
ня секцій, товщина панелей 
збільшилася до 400 мм, тов-
щина  шару пінополістироль-
ного утеплювача – до 170 мм. 

Перший п’ятисекційний 
будинок нової модернізова-
ної серії АПВС К-134 «М» 
було введено в експлуа-
тацію в листопаді 2010 р. 

Зйомка тепловізором 
вказує на значно менші 
теплові втрати в даному 
будинку, порівняно з по-
передніми будинками з зов-

нішніми тришаровими сті-
новими панелями, також 
відсутні «вузькі» з точки зору 
теплотехніки місця, що мали 
місце в першому експери-
ментальному будинку з те-
пловентильованим фасадом. 

Сучасні житлові бу-
динки індустріальної серії 
АПВС К-134 «М» - це аб-
солютно новий рівень па-
нельного домобудуван-
ня, вони відрізняються 
високими технічними і екс-
плуатаційними показниками:

- поверховість будинків - 
збільшилася до 25 поверхів;

- площа кухні збіль-
шилася з 8 до 12 кв. м;

- збільшилася площа 
санвузлів за рахунок ви-
користання окремих залі-
зобетонних елементів 
замість сантехкабін;

- різне поєднання і розмі-
щення блок-секцій дозволя-
ють досягти широкого різ-
номаніття таких будинків;

- фасадні декоратив-
ні елементи дозволяють 
створювати широку гам-
му архітектурних рішень. 
Висновки: 
  1. Житлові будинки інду-
стріальної серії, що будує 
Домобудівний комбінат №4, 
в повній мірі відповідають 
нормативним вимогам, як 
з конструктивних об’єм-
но-планувальних рішень, так 
і теплотехнічним вимогам. 

2. Теплова надійність за-
безпечується ефективністю 
теплоізоляційної  оболон-
ки будинку, одним із еле-
ментів якої є система те-
пловентильованого фасаду.

3. Проведення модерніза-
ції індустріальних серій жит-
лових будинків є реальним 
шляхом до зведення сучасно-
го енергоефективного житла.
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧУ БУДІВЕЛЬНУ СИСТЕМУ ТА
 ТЕХНОЛОГІЮ У БУДІВНИЦТВО

При Київському коледжі 
будівництва, архітектури 
та дизайну працює сту-
дентське конструктор-
сько-архітектурне бюро 
«Форма» (СКБ «Форма») 
на базі приватного впро-
ваджувального малого 
науково-технічного під-
приємства «ФОРМА» (ПВ 
МНТП «ФОРМА»). 

Керівником СКБ «Фор-
ма» та директором ПВ 
МНТП «ФОРМА» є кан-
дидат технічних наук  Во-
лошин Є.Л., а  головним 
інженером проектів Рже-
шовська Л.С. 

В 2014 році підприємство 
отримало Національний 
сертифікат, який засвід-
чує, що в результаті ран-
жування повного переліку 
підприємств України за 
даними офіційної стати-
стики ПВ МНТП «ФОРМА» 
нагороджується званням 

ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2014 отри-
мавши Золото рейтингу в 
Україні серед малих під-
приємств за показником 
фінансово-господарської 
діяльності: «Інвестицій-
на привабливість» за ос-
новним видом діяльності 
КВЕД 71.12 – Діяльність у 
сфері інжинірингу, геології 
та геодезії, надання по-
слуг технічного консульту-
вання в цих сферах.

Співробітниками під-
приємства разом із сту-
дентами було запро-
ектовано два об’єкта в 
енергозберігаючій бу-
дівельній системі та тех-
нології VELOX:

– експериментальну 
конструкцію монолітно-
го залізобетонного 17-ти 
поверхового житлового 
будинку в незйомній  опа-
лубці «Velox» в мікрорай-
оні Парковий  м. Донецьк, 

що побудований  в  2006 
році; 

– реконструкцію церк-
ви на честь Св. Апосто-
ла Андрія Первозваного 
з прибудовою до неї мо-
литовного залу із хорами 
та дзвіниці в Васильківсь-
кому районі Київської об-
ласті, що завершена 2014 
році.

Будівельна система 
VELOX – це створення 
монолітної залізобетон-
ної конструкції з викори-
станням незйомної опа-
лубки із вбудованим в неї 
утеплювачем. Основним 
елементом опалубки є 
щепо-цементні плити, що 
складаються із 89% дере-
вини хвойних порід, 10%  
портландцементу та 1% 
рідкого скла. Розміри плит 
становлять 500 х 2000 мм, 
опалубка з яких показана 
на рис. 1. 
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Плити  VELOX є ос-
новним елементом 
універсальної будівель-
ної системи VELOX, що 
забезпечує комплексне 
будівництво від фунда-
менту до покрівлі будин-
ку. Завдяки своїм вла-
стивостям, плити VELOX 
використовуються не 
тільки при зведенні стін 
та перекриття будівель, 
а також для бетонування 
фундаментів, монтажу 
перегородок, при прове-
денні реконструкції – для 
надбудови та прибудови 
до будівель, будівництва 
легких будівель, проти-
шумового захисту примі-

щень та будівель, ство-
рення протишумових 
екранів вздовж автома-
гістралей та залізничних 
доріг, тощо.

Використання  вбудо-
ваного утеплювача на 
фасадній частині опа-
лубки  дозволяє  ство-
рювати  огороджуючи 
конструкції  будівлі з 
підвищеним тепловтра-
там опором з показни-
ками  Ro від 3,5 до 6,15 
Вт*м2/С. Високі показ-
ники енергозбереження 
таких будівель дозволя-
ють відмовитись від ви-
користання природнього 
газу та перейти на елек-

троопалення, що набага-
то  знижує експлуатацій-
ні витрати (в 2–5 разів). 
Відсутність важкої ван-
тажопідйомної техніки 
в період будівництва, а  
також висока  швидкість 
будівництва  дозволяють 
скоротити  вартість  гото-
вої  утепленої  коробки 
будівлі (готової для опо-
ряджувальних робіт) на 
25–40%  в  порівнянні з 
іншими  технологіями. 

Підприємство прий-
має замовлення на 
виконання проектних 
робіт, - тел.: (044) 245-
34-97; (067) 446-02-53; 
e-mai l :pp_forma@ukr.

Рис. 1.  Опалубка зовнішньої стіни із щепо-цементних плит, що встановлені на 
фундаменті: 1 – внутрішня  плита  марки  VELOX  WSD; 2 – зовнішня плита  з  
теплоізоляцією  марки  VELOX  WS-EPS; 3, 4 – одностороння та двостороння  ар-
матурні  стяжки; 5 – місце для  заливки  несучого  бетонного  ядра
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Будівельна палата 
України в рамках голов-
ного будівельного фору-
му - Міжнародної будівель-
ної виставки InterBuildExpo 
виступила організатором 
брифінгу на тему: «Основ-
ні завдання та перспективи 
розвитку будівельної галузі 
України в сучасних умовах».

У заході взяли участь:
- Перший віце-прези-

дент Будівельної палати 
УкраїниСтаніслав Теліс-
форович Сташевський;

- Народний депутат Украї-
ни, Перший заступник го-
лови Комітету Верховної 
Ради України з питань бу-
дівництва, містобудування 
і житлово-комунального го-
сподарства, член президії Бу-
дівельної палати УкраїниДми-
тро Йосипович Андрієвський;

- Голова правління ком-
панії «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок» Во-
лодимир Андрійович Іванов;

- Президент асоціа-
ції «Солстрой плюс», член 

президії Будівельної па-
лати України Станіслав 
Михайлович Мартинюк;

- Голова правління ПАТ 
«Домобудівний комбінат 
№4», член президії Будівель-
ної палати України Сергій 
Анатолійович Тимошенко;

-Директор ТОВ «Укр-
сервекс», член президії Бу-
дівельної палати України Ана-
толь Маркович Кармінський.

В ході брифінгу були роз-
глянути  актуальні питання 
будівельної галузі. Зокре-
ма Перший віце-президент-
Будівельної палати України 
Станіслав Телісфорович Ста-
шевський відзначив важливість 
будівельного комплексу для 
всієї української економіки.

- Як тільки будівельна га-
лузь почне відновлювати свої 
функції, позитивну динаміку 
покажуть і інші галузі україн-
ської економіки,- підкрес-
лив Станіслав Сташевський.

Він також зазначив, що 
компанії, які входять в Бу-
дівельну палату України, во-

лодіють прекрасним кадровим 
потенціалом і колосальним 
досвідом будівництва житла.

- Нині представники Бу-
дівельної палати України 
входять в робочі групи дер-
жавных установ та актив-
но працюють в робочих гру-
пах профільного комітету 
Верховної Ради, - зазна-
чив Станіслав Сташевський

- Народний депутат України, 
Перший заступник голови Комі-
тету Верховної Ради України з 
питань будівництва, містобуду-
вання і житлово-комунального 
господарства, лен президії Бу-
дівельної палати України   Дми-
тро Йосипович Андрієвський  
відзначив плідну робо-
ту представників Будівель-
ної палати України  в ро-
бочих групах. профільного   
комітету Верховної Ради 

Дмитро Андрієвський 
розповів також над чим сьогод-
ні працює Комітет Верховної 
Ради України з питань будівни-
цтва, містобудування і житло-
во-комунального господарства

БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ В РАМКАХ ВИСТАВКИ 
INTERBUILDEXPO ПРОВЕЛА БРИФІНГ «ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ»



 11

Будівельна палата України                                        №4

 12

і які зміни будуть вносить-
ся до законодавчих ак-
тів будівельного комплексу.

- Виставка і криза - це не-
сумісні поняття. Ви бачите, 
виставка відбулася, а це оз-
начає -  будуть нові контакти 
і контракти і це вселяє впев-
неність, що труднощі в бу-
дівельній галузі ми подолаємо, 
- висловив свою впевненість 
на брифінгу Голова правління 
компанії «Київський міжнарод-
ний контрактовий ярмарок» 
Володимир Андрійович Іванов.

Президент асоціації «Сол-
строй плюс», член президії 
Будівельної палати України 
Станіслав Михайлович Мар-
тинюк розповів про роботу 
Комітету з питань розвитку 
проектів низько бюджетно-
го житла для переселенців та 
учасників АТО, який він очолює.

В ході свого виступу він 

зазначив, що є вже певні резуль-
тати, хоча труднощів і проблем у 
вирішенні цього завдання дуже 
багато. Учасникам брифінгу 
була презентована запатенто-
вана технологія будівництва 
- термо активна адаптивна бу-
дівельна система (ТААСС), яка 
дозволяє перетворити каркас 
нової будівлі будь-якого типу, 
призначення, поверховості в го-
ловну частину системи забез-
печення клімату - в керований 
тепло- і холодо- аккумулятор.

Про ситуацію на будівельно-
му ринку Києва та будівництві 
будинків індустріальної серії при-
сутнім на брифінгу розповів Го-
лова правління ПАТ «Домобудів-
ний комбінат №4», член президії 
Будівельної палати УкраїниСер-
гій Анатолійович Тимошенко.

Аналізуючи нормативну і 
законодавчу базу будівельної 
галузі, директор ТОВ «Укрсер-

векс», член президії Будівель-
ної палати Анатоль Маркович 
Кармінський зазначив, що вона 
наповнена протиріччями, які 
необхідно усувати. Саме цим і 
займаються представники Бу-
дівельної палати України, беру-
чи участь у засіданнях робочих 
груп як профільного Комітету 
Верховної Ради, так і в робочих 
групах інших державних органів.

Треба відзначити, що брифінг, 
який пройшов в рамках виставки 
InterBuildExpo,  організований 
Будівельною палатою України - 
це не єдиний захід, спрямований 
на пошук оптимальних рішень в 
будівельній галузі. Володіючи 
значним кадровим потенціалом 
та досвідом, компанії-члени Па-
лати ведуть велику роботу, щоб 
український будівельний ком-
плекс знову став локомотивом 
економічного розвитку України.

Джерело: Будпалата
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
«РЕАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

В КОНТЕКСТІ  РЕФОРМУВАННЯ КРАЇНИ»

Представники Будівельної 
палати України сьогодні актив-
но працюють в Робочих групах 
як профільного комітету Вер-
ховної Ради, так і в Робочих гру-
пах інших державних органів, 
- підкреслив Руслан Ковтун.

Він також розповів про 

участь Будівельної палати у 
розробці пропозицій щодо ство-
рення державної Програми бу-
дівництва доступного житла.

Зрозумілим є те, що держава 
має здійснювати конкретні кроки 
задля того, щоб забезпечувати 
доступність житла для людей, 

які не можуть «потягнути» рин-
кові ціни. Це є важливим для 
реалізації положень Конституції 
України щодо належного рівня 
життя. За офіційними даними, 
1,3 млн. українців стоять у квар-
тирній черзі, 400 тисяч мають 
право на отримання житла со-
ціального призначення. Майже 
стільки ж українських грома-
дян готові самостійно виріши-
ти квартирне питання, але за 
умови наявності пропозицій до-
ступного житла на ринку неру-
хомості. Наразі, масштабність 
житлової проблеми в Україні 
занадто вражаюча, щоб і надалі 
її ігнорувати, - зазначив вико-
навчий секретар Будівельної 
палати України Руслан Ковтун.

Джерело: Будпалата
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ: «ВИСТАВКА
 INTERBUILDEXPO 2015 НАДАЛА ОПТИМІЗМУ ЇЇ УЧАСНИКАМ 

НА ВІДРОДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ»

У Києві відбулася най-
більша міжнародна бу-
дівельна виставка в Україні 
InterBuildExpo 2015. Про-
тягом 4-х днів відбував-
ся діалог між учасника-
ми будівельного ринку, 
виробниками, постачаль-
никами, споживачами, 
представниками держав-
них структур, професій-
ними об’єднаннями і ЗМІ. 

Заступник Міністра регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ України Роман 
Романович Абрамовский 
зазначив, що сьогодні голов-
не завдання галузі - створи-
ти такий безперешкодний 
інвестиційний клімат для 
будь-якого інвестора, як і віт-
чизняного, так і іноземного. 

- InterBuildExpo 2015 - це 
безперечно визначна подія 
в будівельній галузі. Перше 
враження – дуже некризова 
потужна виставка, - підкрес-
лив Роман Абрамовський.

Народний депутат 

України, заступник голови 
комітету Верховної Ради 
України з питань будів-
ництва, містобудування 
і житлово-комунального 
господарства, член пре-
зидії Будівельної палати 
України Дмитро Йосипович 
Андрієвський. зазначив, 
що його приємно врази-
ло і кількість, і якість учас-
ників будівельної виставки. 

- Це більш обґрунтовано 
підготовлена виставка, ніж 
торік. В сьогоднішніх умо-
вах, коли ми кажемо і про 
певні негативні тенденції 
в економіці, я певний, що 
це дуже позитивна ознака. 
Це ознака того, що в кінці 
цього року, на початку на-
ступного, економіка країни 
стабілізується і почне зро-
стати. Тому що ми знаємо, 
що будівельна галузь - це 
галузь, яка створює додат-
кові робочі місця, - відзна-
чив Дмитро Андрієвський. 

Перший віце-прези-

дент Будівельної палати 
України Станіслав Теліс-
форович Сташевський 
зазначив, що, партнером 
в організації нинішньо-
го будівельного форуму 
виступила Будівельна па-
лата України, яка об’єднує 
в своїх лавах провідні бу-
дівельні, проектні та інші 
організації українського 
будівельного комплексу.

- Міжнародная вистав-
ка InterBuildExpo, організа-
тором, якої виступає член 
Будівельної палати України 
ТОВ «Київський міжнарод-
ний контрактовий ярмарок» 
це гарнийі надійний май-
данчик для ділових зустрі-
чей замовників, підрядників, 
виробників і постачальників 
будівельних матеріалів 
та послуг, - переконаний 
Станіслав Сташевський.

Нагадаємо, що в ниніш-
ньому професійному фо-
румі брали участь і члени 
Будівельної палати України:

- ПАТ «Домобудівний 
комбінат №4»; 

- ТОВ «ДБК-Партнер»; 
- ТОВ «Центрбудпро-

ект»; 
- Державне підприємство 

«Державний науково-до-
слідний інститут будівель-
них конструкцій»; 

- ПАТ «Гіпроцивільпром-
буд»; 

- ПАТ «Завод залізобе-
тонних конструкцій ім. Світ-
лани Ковальської» - «ПБГ 
«Ковальська»; 

- Архітектурна майстерня 
«Архітектор В.А.Морской»;



 15

Будівельна палата України                                        №4
- Інститут «Київпро-

ект-5»; 
- ТОВ «ЯК ВУД Р.С.» (м 

Івано-Франківськ);
- ПП «Металломонтаж» 

(м.Дніпропетровськ)
- ТОВ «Пері Україна»
Без сумніву, це підприєм-

ства - лідери будівельної га-
лузі України. ДБК-4 – сучас-
не виробниче підприємство 
з багаторічним стажем ро-
боти й успішним досвідом. 
Протягом останніх 30 років 
компанія постійно розвива-
лася, впроваджуючи новітні 
технології, удосконалюючи 
менеджмент і орієнтуючись 
на світові стандарти будів-
ництва. 

ДП «Державний науко-
во-дослідний інститут бу-
дівельних конструкцій» є лі-
дером у галузі розроблення 

теорії та методів розрахунку 
залізобетонних конструк-
цій з різних видів бетону 
(більша частина з них була 
вироблена на експеримен-
тальній базі інституту), їх до-
слідження та впровадження 
у виробництво; у вирішенні 
питань будівництва в склад-
них інженерно-геологічних і 
сейсмічних умовах. 

ПАТ «Завод залізобетон-
них конструкцій ім. Світла-
ни Ковальської» Асоціації 
«Промислово-будівельна 
група «Ковальська» є най-
більшим виробником бетону 
та залізобетонної продукції 
в Україні. Від часу заснуван-
ня у 1956 році і до сьогодні 
завод не припиняє виробни-
цтво та розробку нових ви-
дів продукції… 

У своїй роботі над архі-

тектурним об’єктом Архітек-
турна майстерня «Архітек-
тор В.А.Морской»; завжди 
ставить людину в центр 
відносин з простором і 
навколишнім середови-
щем. У кожному конкретно-
му випадку вона пропонує 
унікальне рішення простору 
в архітектурному об’єкті.

Багатопрофільне під-
приємство «Металломон-
таж» виконує широкий 
спектр робіт в області бу-
дівництва - від виготов-
лення та монтажу метало-
конструкцій до розробки 
програмного забезпечен-
ня… І так можна говорити 
про кожну компанію-члена 
Будівельної палати України, 
яка брала участь у виставці 
InterBuildExpo 2015. 

Джерело: Будпалата

БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ 
ПРОФІЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Відбулося чергове за-
сідання робочої групи Комі-
тету з питань будівництва, 
містобудування і житло-
во-комунального госпо-
дарства Верховної Ради 
України з підготовки до дру-
гого читання проекту Зако-
ну «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо децентралі-
зації повноважень у сфері 
архітектурно- будівельного 
контролю та вдосконален-

ня містобудівного законо-
давства» (реєстр. №1546).

У засіданні цієї Робочої 
групи, Будівельну палату 
України представляли: член 
президії Палати Анатоль Кар-
мінський і виконавчий секре-
тар Палати Руслан Ковтун.

Пропозиції Будівельної 
палати України до проек-
ту Закону України, розро-
блені за активної участі 
будівельних компаній, які 
входять до Палати і спря-
мовані на удосконалення 
містобудівної діяльності, 
спрощення дозвільних, по-
годжувальних процедур у 
будівництві, удосконалення 
системи державного архітек-
турно-будівельного контро-
лю і нагляду та ліквідацію 
корупційної складової місто-
будівного законодавства.

Нагадаємо, що про-
ект Закону «Про внесення 
змін до деяких законодав-
чих актів України щодо де-
централізації повноважень 
у сфері архітектурно- бу-
дівельного контролю та вдо-
сконалення містобудівного 
законодавства» стосується 
децентралізаційних про-
цесів, оскільки передбачає 
передачу повноважень архі-
тектурно-будівельного кон-
тролю, а також дозвільно-по-
годжувальних процедур у 
будівництві (видача дозволів 
на будівництво, прийняття 
в експлуатацію) від органів 
виконавчої влади (ДАБІ) до 
органів місцевого самовря-
дування. 13 січня Верховна 
Рада України, цей законо-
проект прийняла за основу

Джерело: Будпалата



Руководители предприятий, 
отделов и подразделений ассо-
циации «Промышленно-строи-
тельной группы «Ковальська» 
на пресс-конференции, расска-
зали о деятельности компании, 
особенностях и перспективах 
строительного рынка Украины. 

Петр Попруга, руководитель 
инновационно-технологического 
центра ПБГ «Ковальська», рас-
сказал о деятельности Центра, 
который начал свою деятель-
ность в 2012 году. Площадь, ко-
торую занимает оснащенный 
лабораторным оборудованием 
инновационно-технологического 
центр, составляет около 700 кв.м. 
Его основная цель - исследова-
ние и разработка бетонных рас-
творов и смесей, которые исполь-

зуются в группе «Ковальська». 
Кроме этого Центр занима-

ется получением инновацион-
ной продукции и исследованием 
ее особенностей. Остановился 
он и на основных направлени-
ях деятельности Центра, ме-
тодах исследования, которые 
используются при испытании 
продукции. Петр Попруга рас-
сказал также и о научно-техни-
ческой деятельности инноваци-
онно-технологического центра. 

Валерий Ермак, директор по 
развитию ТМ «Авеню» в своем 
выступлении высказал новое ви-
денье роли изделий из бетона в 
современной архитектуре и ланд-
шафтном дизайне. Он отметил, 
что на сегодняшний день разви-
тие декоративных изделий из бе-

тона стремительно развивается. 
И этот процесс особенно заметен 
в индивидуальном строитель-
стве. Растет спрос на изделия, 
по своей  фактуре, напоми-
нающие природные материалы. 

Александр Яменко, дирек-
тор предприятия ПрАТ «Терми-
нал-М», Ольга Вихрий, руководи-
тель отдела контроля качества и 
развития производства, ПрАТ 
«Терминал-М» и Екатерина 
Лобинцева, руководитель на-
правления водо-дисперсион-
ных материалов, ПрАТ «Тер-
минал-М», ПБГ «Ковальська» 
рассказали о работе своего 
предприятия и значении со-
временных материалов для 
качественного строительства. 

Источник: «ПБГ «Ковальська»
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На конференции-практи-
куме «Мировые тенденции 
проектирования и строи-
тельства энергоэффектив-
ных зданий. Использование 
инновационных материа-
лов и технологий», наряду с 
другими, были рассмотрены 
и актуальные вопросы стро-
ительной отрасли Украины. 

Организаторами это-
го мероприятия высту-
пиличлен Строительной 
палаты Украины  ООО «Ки-
евский международный 
контрактовый ярмарок», 
компания UBC и Строи-
тельная палата Украины. 
К участию в конференции 
была приглашена Киев-
ская городская государ-
ственная администрация, 
топ-менеджеры ведущих 
проектных и строительных 
компаний, руководство на-
учно-исследовательских 
организаций, руководство 

отраслевых объединений, 
представители СМИ и другие. 

На мероприятии рас-
сматривались также и во-
просы энергоэффективно-
го строительства: новые 
тенденции в проектирова-
нии зданий и сооружений 
в Украине, практические 
приемы в проектировании, 
применение энергосберега-
ющих технологий при про-
ектировании современных 
зданий, инновационные ма-
териалы и технологии при 
строительстве объектов.

Сергей Целовальник, 
директор Департамента 
градостроительства и ар-
хитектуры КГГА  рассказал 
о внедрении европейских 
стандартов в развитии Ки-
ева. Познакомил участ-
ников конференции с ре-
алиями и перспективами 
развития столицы Украины. 

- Город должен менять-

ся в сторону единения с 
Европой. Киева облада-
ет  большим потенциалом, 
чтоб стать глобальным го-
родом. Столица Украины 
занимает очень выгодное 
географическое положение 
и это очень важный фак-
тор, который мы должны 
использовать, - подчеркнул 
главный архитектор Кие-
ва Сергей Целовальник. 

С  содержательными 
докладами на конференци-
и-практикуме выступили и 
топ-менеджеры компаний. 
Их выступления были по-
священы энергосберега-
ющим технологиям и дру-
гим актуальным вопросам. 

Николай Пасько, руко-
водитель объектной дис-
трибуции в Украине, Хен-
кель Баутехник Украина 
выступил с докладом «На 
пути в Европу: подходы в 
энергосберегающих техно-
логиях и опыт европейских 
стран», Андрей Ковальчук, 
главный архитектор про-
ектов Института «Міськ-
ЦивільПроект»  - «Новые 
тенденции в проектиро-
вании с учетом энергоэф-
фективных технологий», 
Максим Заика, руководи-
тель проектов ТОВ «Delta 
Projektconsult Ukraine» - 
«Экономическая эффек-
тивность внедрения энер-
гоэффективных технологий 
при реализации объекта»

Источник: ООО «КМКЯ»
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БУДІВЕЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У 
ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ 

ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНРЕГІОНІ
Відбулося засідання комі-

тету з питань містобудуван-
ня Громадської ради при 
Міністерстві регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального го-
сподарства України. 

У заході взяли участь Го-
лова комітету з питань місто-
будування Громадської ради 
при Мінрегіоні Вадим Бори-
сович Жежерин, Голова Гро-
мадської ради при Мінрегіоні 
Павло Миколайович Міхай-
ліді,  член президії Будівель-
ної палати України Анатоль 
Маркович Кармінський, вико-
навчий секретар Будівельної 
палати України Руслан Во-
лодимирович Ковтун, Прези-
дент НСАУ Володимир Мико-

лайович Гусаков, заступник 
начальника управління 
містобудування, архітектури 
та планування територій Мін-
регіона Сергій Ярославович 
Білоус та інші. 

У ході засідання, його 
учасники розглянули низку 
питань, у тому числі: 

- Про проект Закону Украї-
ни про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів Украї-
ни щодо децентралізації 
повноважень у сфері архітек-
турно-будівельного контролю 
та удосконалення містобудів-
ного законодавства (№1546 
від 22.12.2014 р.); 

- Щодо проекту Закону 
України «Про саморегулю-
вальні організації (№1444 від 

11.12.2014 р.); 
- Про проект наказу Мін-

регіону «Про затвердження 
Порядку прийняття в експлу-
атацію і проведення техніч-
ного обстеження індивіду-
альних (садибних) житлових 
будинків, садових, дачних бу-
динків, господарських (при-
садибних) будівель і споруд, 
громадських будинків та бу-
дівель і споруд сільскогоспо-
дарськогот призначення I та 
II категорій складності, які 
збудовані без дозволу на ви-
конання будівельних робіт»; 

- Про запровадження си-
стеми обстеження прийнятих 
в експлуатацію об’єктів бу-
дівництва.

Джерело: Будпалата 
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ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ В ГАЛУЗІ
ЗАСТУПНИК МІНІСТРА МІНРЕГІОНА РОМАН АБРАМОВСКИЙ: 

«ДЕРЖАВА ПОВИННА РОЗРОБИТИ ТАКІ МЕХАНІЗМИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯТЬ 
РЕАЛІЗУВАТИ ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ЖИТЛО»

На галузевій нараді: 
«Стан будівельної галузі в 
умовах кризи: шляхи вихо-
ду, виклики та можливості», 
заступник Міністра регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ України Роман 
Романович Абрамовский 
зазначив, що будівельна 
галузь без державної під-
тримки не залишиться.

- Однак, держава буде 
замовником тільки вели-
ких інфраструктурних про-
ектів зі значним терміном 
експлуатації, - підкреслив 
Роман Абрамовский.

Заступник Міністра ре-
гіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ розповів 
також про роботу Мінре-

гіону з вирішення проблем 
будівельної галузі України.

Він зазначив, що одним з 
основних завдань Міністер-
ства - це створення сприятли-
вих умов для ведення бізнесу 
в Україні. Ведеться робота і 
по залученню іноземних інве-
стицій в українську економіку. 
Йде переговорний процес 
з європейськими фінансо-
вими установами, держав-
ними агентствами і корпо-
раціями Японії та Китаю.

- Якщо говорити про ре-
зультати цієї роботи, то вже є 
домовленість про виділення 
Україні 200 млн. євро від Єв-
ропейського інвестиційного 
банку. Практично, заверше-
на робота з Урядом Німеч-

чини про надання 500 млн 
євро, з яких 200 млн євро - 
це макрофінансова допомога 
Україні, а 300 млн. євро буде 
спрямовано на реалізацію 
різних будівельних проектів, - 
зазначив заступник Міністра.

Спільно з Комітетом з 
питань будівництва, місто-
будування і ЖКГ Верховної 
Ради України Міністерство 
працює і над створенням 
Державної програми з будів-
ництва доступного житла.

- Держава повинна ро-
зробити такі механізми, 
які дозволять реалізува-
ти право громадян Украї-
ни на житло, - наголо-
сив Роман Абрамовський

Джерело: Будпалата
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БУДІВЕЛЬНОЇ 
ПАЛАТИ УКРАЇНИ ПЕТРО САБАШУК: 

«ДОСТУП ДО ДЕШЕВИХ КРЕДИТІВ НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА - 
ВАЖЛИВА СОЦІАЛЬНА ЗАДАЧА ДЕРЖАВИ»

У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Таку думку на галузевій нараді: «Стан 
будівельної галузі в умовах кризи: шля-
хи виходу, виклики та можливості», вис-
ловив Народний депутат України, заступ-
ник голови Комітету з питань будівництва, 
містобудування і ЖКГ Верховної Ради 
України, Віце-президент Будівельної па-
лати України Петро Павлович Сабашук.

- Будівельникам не треба ніяких пре-
ференцій, необхідно тільки, щоб і Уряд, 
і Верховна Рада України створили умо-
ви нашим співгромадянам для досту-
пу до дешевих кредитів на придбання 
житла, - переконаний Петро Сабашук.

Народний депутат України зазна-
чив, що над вирішенням цього непро-
стого завдання працює Комітет з пи-
тань будівництва, містобудування і ЖКГ.

- На сьогоднішній день створено дві ро-
бочі групи, які вже приступили до вирішення 
дуже важливих питань. Одна з робочих груп, 
готує до другого читання проект Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо децентралізації повноважень 
у сфері архітектурно- будівельного контролю 
та вдосконалення містобудівного законодав-
ства», а друга - займається розробкою Держав-
ної програми будівництва доступного житла.

У роботі цих груп активно бере участь 
Будівельна палата України та інші громад-
ські професійні об\’єднання, які працюють в 
інтересах будівельного комплексу України.

Заступник голови профільного коміте-
ту Верховної Ради України, Віце-президент 

Будівельної палати України Петро Сабашук 
зазначив також, що сьогодні назріла необхід-
ність створення, як мінімум двох Кодексів - 
Житлового і Будівельного або Містобудівного.

Нагадаємо, що вперше пропозиції щодо 
розробки Містобудівного і Будівельно-
го Кодексів були висловлені на засідан-
ні Комітету аналітики будівельної галузі 
та менеджменту підприємств Будівельної 
палати України, який очолює член прези-
дії Палати Анатоль Маркович Кармінський.

Джерело: Будпалата
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ЗАКОНОПРОЕКТ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ 
У ПРОФІЛЬНОМУ КОМІТЕТІ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПРОЕКТ 
вноситься народним депутатам України 

Мельником С.І.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» щодо пайової участі 

у розвитку інфраструктури населеного пункту

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до Закону України “Про регулю-

вання містобудівної діяльності” (Відомості Верхов-
ної Ради України, 2011, N 34, ст.343, із наступними 
змінами):

1. Частину сьому статті 39 доповнити пунктом 4 
такого змісту:

“4) відсутність інформації про виконання умов 
договору про пайову участь у розвитку інженер-
но-транспортної та соціальної інфраструктури 
міста.”;

1. У статті 40:
1) частину третю викласти в такій редакції:
 “3. Пайова участь у розвитку інфраструктури 

населеного пункту полягає у перерахуванні замов-
ником до відповідного місцевого бюджету коштів 
для створення і розвитку зазначеної інфраструк-
тури до прийняття об’єкта будівництва в експлуа-
тацію  але не пізніше приєднання до інженерних 
мереж які розташовані на території виконавчих ор-
ганів сільських, селищних, міських рад.”; 

2) абзац 2 частини 5 викласти у такій редакції: 
“У разі якщо загальна кошторисна вартість бу-

дівництва об’єкта не визначена згідно з державни-
ми будівельними нормами, стандартами і прави-
лами, вона визначається на підставі встановлених  
нормативів для одиниці створеної потужності:

- норматив для житлових будинків визначаєть-
ся на рівні показника опосередкованої вартості 
спорудження житла для відповідного регіону, за-
твердженого наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України з урахуванням зонального 
коефіцієнта, якщо такий коефіцієнт встановлений 
відповідними  виконавчими органами сільських, се-
лищних, міських рад;

- норматив для нежитлових будівель та споруд 
на рівні показника опосередкованої вартості будів-
ництва об’єктів соціального призначення, які спо-
руджуються на території України (з урахуванням 
ПДВ) в частині –адміністративні будинки, рекомен-
дованого Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господар-
ства України з урахуванням зонального коефіцієн-

та,  якщо такий коефіцієнт встановлений відповід-
ними  виконавчими органами сільських, селищних, 
міських рад;

- норматив для індивідуальних(садибних) жит-
лових будинків, садових, дачних будинків загаль-
ною площею понад 300 квадратних метрів, госпо-
дарських споруд, розташованих на відповідних 
земельних ділянках, на рівні показника опосеред-
кованої вартості будівництва об’єктів соціально-
го призначення, які споруджуються на території 
України (з урахуванням ПДВ) в частині – будинки 
садибного типу з госпбудівлями, рекомендованого 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України з 
урахуванням зонального коефіцієнта,  якщо такий 
коефіцієнт встановлений відповідними  виконав-
чими органами сільських, селищних, міських рад, 
встановлені на дату проведення розрахунку вели-
чини пайової участі замовника у створенні інже-
нерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
населеного  пункту.”;

3) абзац 2 частини 6 доповнити підпунктом 3 
такого змісту: 

“7 відсотків  загальної  кошторисної  вартості  бу-
дівництва об’єкта - для виробничих потужностей.”;

4) частину 8 доповнити абзацом 3 такого змісту: 
“При зміні вартості об’єкта будівництва, зміні 

техніко-економічних показників об’єкту будівництва 
замовник надає необхідні документи для внесення 
змін до договору про пайову участь.”;

5) абзац 7 частини 9 викласти у такій редакції:  
“Кошти пайової  участі  у  розвитку  інфраструк-

тури населеного пункту  сплачуються  в  повному  
обсязі   до   прийняття   об’єкта будівництва  в  
експлуатацію,  але не пізніше приєднання до інже-
нерних мереж які розташовані на території вико-
навчих органів сільських, селищних, міських рад 
єдиним  платежем  або  частинами  за графіком, 
що визначається договором.”;

6) доповнити статтю частиною 11 такого змі-
сту:

“11. Видача сертифіката, реєстрація деклара-
ції про готовність об’єкта до експлуатації та прий-
няття об’єкта в експлуатацію відбуваються після 
підтвердження замовником факту внесення до 
місцевого бюджету коштів пайової участі у розвит-
ку інфраструктури населеного пункту.”

ІІ. Прикінцеві положення:
Цей Закон набирає чинності з  дня, наступного 

за днем його опублікування.
1. Кабінету Міністрів України протягом міся-

ця привести свої нормативно-правові акти у від-
повідність із цим Законом.


