
Шановні колеги і колежанки! 
 

Кабінет Міністрів України затвердив розроблену Мінрегіоном Концепцію 
впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-
технологій) в Україні, а також план заходів з її реалізації. Відповідне 
розпорядження було прийнято 17 лютого. 

 
Концепція визначає механізми впровадження ВІМ-технології у будівництві як 

інструменту для подальшої цифрової трансформації будівельної галузі України, 
розрахована до 2025 року і буде реалізовуватись поетапно. 

 
На початковому етапі протягом 2021 – 2022 років передбачається: 
 
розробити та затвердити необхідні зміни в акти законодавства у сфері 

застосування ВІМ-технологій; 
прийняти нормативні документи (стандарти), гармонізовані з міжнародними та 

європейськими нормативними документами із будівельного інформаційного 
моделювання; 

прийняти національні стандарти, які визначають основні вимоги до проєктної 
документації та проведення експертизи; 

затвердити Національний класифікатор будівель і споруд та Національний 
класифікатор будівельної продукції, матеріалів, робіт та послуг; 

розробити проєкти повторного використання для пріоритетних об’єктів 
соціальної інфраструктури, створених із використанням BIM-технологій; 

розробити методику визначення та оцінювання життєвого циклу об’єктів 
будівництва; 

забезпечити умови для навчання (підвищення кваліфікації) щодо 
використання ВІМ-технологій у будівництві. 

На другому етапі з 2023 до 2025 року передбачається: 
забезпечити повну актуалізацію будівельних норм з урахуванням 

особливостей застосування BIM-технологій; 
забезпечити реалізацію пілотних проєктів будівництва з використанням 

будівельного інформаційного моделювання на рівні не менше ніж 10 відсотків 
проєктів будівництва, що фінансуються за рахунок видатків державного бюджету. 

 
Давайте розглянемо перші кроки впровадження ВІМ-технологій,зокрема 

проаналізуємо як готуються до прийняття національні стандарти, які визначають 
основні вимоги до проєктної документації та проведення експертизи з 
урахуванням імплементації ВІМ-моделювання . 

Проєкт Зміни №2 до ДБН 2.2-3:2014,оприлюднений на сайті ДП НДІБВ, на 
великий жаль, визиває багато питань,тому що в якості методу впровадження ВІМ-
технологій пропонується метод,завдяки якому проєктувальники зобов’язані у 
складі проєктної документації розробити ВІМ-модель повного циклу з урахуванням 
вартості об’єкта будівництва та його життєвого циклу. 

Згідно проєкту Зміни №2 ДБН 2.2-3:2014, до складу технічного завдання і 
складу проєктної документації внесені кардинальні вимоги стосовно урахування 
впровадження будівельного інформаційного моделювання. При цьому вимоги до 
складу та змісту інформаційної моделі повинні відповідати ДСТУ ISO 19650-1і 
ДСТУ ISO 14040. 

Слід наголосити,що для створення  ВІМ-моделі повного циклу,вимоги 
європейських ДСТУ ISO 19650-1 і  ДСТУ ISO 14040 повинні бути гармонізовані з 



вимогами національної системи ціноутворення і з національною методикою 
оцінювання життєвого циклу об’єктів будівництва,а процес адаптації повинен 
включати не тільки переведення зазначених стандартів з англійської мови.  

Так,наприклад, виникає питання щодо п.9.10 Розділу,що присвячено складу 
робочої документації Зміни №2 ДБН 2.2-3:2014  «Проєктна документація в 
електронному вигляді має містити цифрові ідентифікатори і параметри укрупнених 
конструктивних елементів об’єкту». 

У цьому контексті,слід нагадати,що складовою частиною інформаційних 
технологій в будівництві є національні класифікатори будівельних робіт та послуг. 
Згідно з Законом «Про стандартизацію» національні класифікатори та процедури 
їх розроблення затверджує центральний орган виконавчої влади,що забезпечує 
формування державної політики у сфері економічного розвитку. Тому перед 
внесенням кардинальних розпорядчих змін до порядку розроблення проєктної 
документації,   необхідно, в першу чергу, вирішити питання створення єдиного 
інформаційного простору,в якому на єдиних принципах класифікується і кодується 
інформація,що пов’язана з об’єктом будівництва. 

Незаперечним є той факт,що комп’ютерні (розрахункові) моделі, призначені 
для бліц-аналізування вартості будівництва від конкретних запроєктованих 
параметрів, в ідеальній ситуації, повинні мати повністю параметричну структуру, 
тобто кожне значення має бути пов’язане із параметром, який у разі його зміни 
призводить до змінення всіх інших похідних від нього витрат. 

Але, на великий жаль, національний класифікатор,в якому будуть сгруповані 
будівельні роботи згідно необхідних параметрів  ще не розроблено,тому виникає 
питання стосовно того: де проєктувальник на стадії розроблення робочої 
документації візьме ці ідентифікатори? 

Не менший сумнів визиває і зміна до переліку даних ,які надаються 
замовником і зміна до складу даних проєкту,так,наприклад,  

пунктом 5 Додатку А в перелік даних ,які надаються замовником! 
пропонується додати  «Дані для розроблення рішень з організації будівництва і 
складання кошторисної документації,в тому числі з використанням 
інформаційного моделювання»- тобто замовник також повинен будувати ВІМ-
моделі?  

В пункт 6 Додатку А Зміною №2 долучаються дані, які надаються замовником 
щодо оцінювання життєвого циклу об’єкта будівництва за ДСТУ ІSО-14040.  
 

Аналогічні пункти включені як вимоги до розроблення проєктної 
документації,що називається «навиріст»,тому що сьогодні тільки розробляються  
нові порядки з оцінювання вартості будівництва і проєктувальних робіт,а для 
побудови ВІМ-моделі необхідні нові правила оцінки вартості,які повинні 
кореспондуватися з національним класифікатором,нові укрупнені норми або хоча 
б повинна бути прийнята методологія укрупнення існуючих РЕКН.    

 
Щодо оцінювання життєвого циклу об’єкта будівництва у складі проєктної 
документації за ДСТУ ІSО-14040, необхідно згадати,що життєвий цикл охоплює всі 
етапи: від будівництва, експлуатації та технічного обслуговування до закінчення 
строку експлуатації, включно з виведенням з експлуатації, демонтажем та 
утилізацією. 



На малюнку стандарту ДСТУ ISO 15686_5 наведено графічне зображення 

витрат, які має бути охоплено оцінюванням вартості життєвого циклу, а також  
діапазон витрат і доходів, які має бути розглянуто як вартість повного життєвого 
циклу. 

 
.Як бачимо з малюнка основними складовими оцінювання життєвого цикла 

залишаються вартість будівництва,експлуатації,технічного обслуговування,які 
також є невід’ємною частиною системи ціноутворення. 

Ще раз нагадаємо,що всі європейські стандарти передбачають у якості 
оцінювання вартості будівництва об’єкта і оцінювання його життєвого циклу-  
порівняння між альтернативними варіантами,який пропонує ринок.Безумовно в 
розвинутих країнах з розвинутим рівнєм цифровізації і напрацьованими базами 
даних цін на будівельні роботи і матеріали- це можливо і доречно,але українська 
будівельна галузь наразі має дуже низький рівень цифровізації і не має навіть 
актуалізованих баз даних цін щодо будівельних матеріалів,не говорячи про дані 
вартості будівництва тих чи інших об’єктів,які сьогодні при нашій системі 
оподаткування за звичаєм є комерційною таємницею. 

Дуже наглядний приклад використання альтернативного співставлення ми 
спостерігаємо згідно ДСТУ 1.1-7: «Порядку визначення вартості проєктно-
вишукувальних робіт»,яким було прийнято визначення вартості проєктних робіт за 
вартістю об’єктів аналогів і, якщо до об’єктів-аналогів невиробничого призначення 
можливо застосувати цей метод,тому що в Україні регулярно публікуються 
усередненні дані про вартість1 м2 житла по регіонам України,опосередкована 
вартість 1 койко-місця у лікарні,1 місця учня у навчальному закладі тощо,то 
подібних даних в промисловості і енергетиці ми не знайдемо.  

Тому сьогодні перед нами тільки два шляхи-перший революційний-повністю 
перейти на європейський шлях оцінювання вартості будівництва і для цього 
негайно створити повноцінні бази даних вартості побудованих об’єктів,вартості 
капітальних ремонтів і техобслуговування,цін на будівельні матеріали і 



експлуатацію машин і механізмів з чутливістю до нашого нестабільного валютного 
курсу. 

Стосовно чутливості -у стандарті ДСТУ ISO 14040 надається поняття «вартість 
грошей за врахування фактора часу» тобто у відношенні до інвестування вартість 
грошей залежить від точної дати їх отримання або сплачування-цю точність як раз 
і повинні забезпечити електронні бази даних. 

Поступовий еволюційний метод означає  реформування вітчизняної системи 
ціноутворення з урахуванням вимог ВІМ-моделювання,але при цьому з 
урахуванням національних особливостей і з поступовим створенням необхідних 
для порівняння вартості зазначених баз даних. 

Обидві методи потребують створення в першу чергу інструменту для 
проєктувальника тобто наявність необхідних достовірних баз даних в розрізі 
ціноутворюючих вартості будівництва. Хочу зазначити-бази даних повинні містити 
ціни на будівельні матеріали в першу чергу вітчизняних виробників і оперативно 
відображати їх зміну. Наприклад,сьогодні у нас є дуже великі  напрацювання 
стосовно актуальних РЕКН на дорожнє будівництво,виконані доволі великі об’єми 
будівельних робіт в рамках проєкту «Велике будівництво» дають змогу створення 
укрупнених показників при оцінюванні вартості дорожніх робіт. 

Повертаючись до аналізу змін до ДБН,визивають занепокоєння зміни до 
пункту 15 Додатку Б : «до переліку основних даних та вимог технічного завдання  
додається необхідність опису процедур обміну інформацією між учасниками 
проєктування та будівництва,технології її створення,складу та змісту вимог щодо 
створення проєкту та правил інформаційного моделювання». Дозвольте запитати : 
ми починаємо перекладати на замовника і проєктувальника функції IT-фахівця? В 
усіх розвинених країнах процедури обміну інформацією вирішують IT-фахівців-
розробники програмного забезпечення,а для проєктувальника-користувача 
програмного забезпечення, обмін даними -це один клік комп’ютерної миші. 

На протязі всього тексту зміни №2 до ДБН 2.2-3:2014 ми зустрічаємо вимоги 
включати до складу вишукувальних,проєктних і наукових робіт інформаційні 
моделі з приміткою «за необхідністю». Не важко представити,як невизначений 
термін «за необхідністю» будуть трактувати усі учасники інвестиційного 
процесу,включаючи котролюючі органи,як говориться на власний розум і з 
урахуванням власних інтересів. 

Слід звернути увагу авторів зміни до ДБН ,що тільки на другому етапі 2023-
2025р пропонується забезпечити реалізацію пілотних проєктів будівництва з 
використанням будівельного інформаційного моделювання. Тому на наш 
погляд,основний документ стосовно складу та змісту проєктної документації 
повинен кореспондуватися з програмою заходів щодо імплементації ВІМ-
технологій в Україні і не вимагати від проєктувальника неможливого.   

І на останнє: проєктна галузь сьогодні знаходиться у критичному 
стані,невірні кроки з сертифікації,вимоги тендерного законодавства без 
урахування особливостей інтелектуальної праці проєктувальників призвели до 
занепаду великої кількості проєктних організацій.Персональну відповідальність 
сертифікованих проєктувальників і експертів ми ввели,але креслення сьогодні не 
тільки не стали краще,але на порядок гірше,сьогодні із 100% проєктів,згідно яких 
наша організація будує об’єкти-70% розроблені в Італії,Німеччині,Турції,Кітаї. 
Невірні кроки щодо впровадження ВІМ-технології,створення ВІМ-менеджерів, як 
посередників між проєктувальниками і експертами можуть стати для галузі 
національного проєктування останніми. 


