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Польська будівельна індустрія на виставці
InterBuildExpo в Києві

Під час виставки InterBuildExpo 17-19 березня 2021 року відвідувачі мали можливість ознайомитися  
з багатою пропозицією польської будівельної галузі. У заході взяли участь близько 30 польських  
компаній. Польські підприємці також брали участь в економічній місії, що супроводжувала виставку.

13 підприємців представили свою пропозицію на 
власних стендах. Інші скористалися можливостями, які 
давав Польський національний стенд, реалізований 
Міністерством розвитку, праці та технологій в рамках 
Галузевої програми просування будівництва та 
оздоблення. 

Польський національний стенд користувався великим 
інтересом. Відвідувачів залучали рекламні заходи, що 
проводились на стенді, такі як інтерактивна карта світу, 
інфокіоск, прес-брифінг або зустрічі з експертами. 
Польські підприємці використовували спеціально 
виділений простір стенду, на якому проводилися 
зустрічі B2B і мережеві сесії.

Рекламовано участь Польщі у Всесвітній виставці 
EXPO 2020 Дубай шляхом розміщення 
візуалізації Польського павільйону. 

Виставка InterBuildExpo � це перше з шести 
виставкових заходів у рамках Галузевої програми 
просування будівництва та оздоблення будівель, 
реалізованої в 2020-2022 роках Міністерством розвитку,  
праці та технологій Республіки Польща, на якій був 
організований інформаційно-рекламний стенд. 
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РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЬНОЇ ГЕОДЕЗІЇ ТЕПЕР МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ 
В ЄДИНУ ДЕРЖАВНУ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

В Е-системі у сфері будівництва з’явилось оновлення, яке 
дозволяє завантажити контрольне геодезичне знімання. 
Це необхідний етап для прийняття об’єктів в експлуатацію, 
який фіксує фактичний результат будівництва та дозволяє 
побачити можливі відхилення. 

Раніше замовники будівництва мали забезпечувати 
проведення контрольного геодезичного знімання, але не 
були зобов’язані здавати його результати. Зараз цей етап 
є обов’язковим для прийняття об’єктів класу наслідків СС2/
СС3 в експлуатацію.  

Дані контрольного геодезичного знімання в електронній 
системі дозволять громадськості перевіряти наявність від-
хилень від проєкту будівництва.

Завантажити результати контрольного геодезичного 
знімання в Єдину державну електронну систему у сфері бу-
дівництва можуть верифіковані інженери-геодезисти в кабі-
неті користувача. Якщо інженер ще не має доступу до цьо-
го функціоналу, завантажити контрольну геодезію можуть 
самі замовники будівництва під час створення акту готов-
ності.

Зазначимо, Єдина державна електронна система 
у сфері будівництва розроблена Міністерством розвитку 
громад і територій у співпраці з Міністерством цифрової 
трансформації за підтримки проєкту USAID/UK aid «Про-
зорість та підзвітність у державному управлінні та послу-
гах/TAPAS».

ДІАМ — ОРГАН ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ 
ЗА ЯКІСТЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ — РІШЕННЯ УРЯДУ

Уряд визначив Державну інспекцію архітектури та місто-
будування України (ДІАМ) органом державного ринкового 
нагляду за будівельною продукцією. У такий спосіб держа-
ва забезпечує захист українського ринку від недоброякісної 
та фальсифікованої будівельної продукції. 

Відповідний проєкт постанови, розроблений Мінрегіо-
ном, схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.

«Відтепер держава забезпечить захист внутрішнього 
ринку від недоброякісної, фальсифікованої будівельної 
продукції. Це дасть змогу створити на ринку України умови 
чесної конкуренції та захистити споживачів від небезпечної 
продукції», – наголосив Олексій Чернишов.

Міністр підкреслив, що задачі державного ринкового на-
гляду за будівельною продукцією та державного архітектур-
но-будівельного контролю є взаємопов’язаними. Поєднання 
цих функцій в одному органі в межах реформи містобудуван-
ня дозволить якісно виконувати зазначену функцію.

У більшості країн світу, зокрема, в ЄС, ринковий контроль 
за будівельною продукцією має окреме регулювання. 

Для забезпечення ефективного державного ринкового 
нагляду у цій сфері відповідний орган повинен мати ресур-

си: матеріально-технічну базу, зокрема, сучасні випробу-
вальні лабораторії та висококваліфікованих фахівців саме 
будівельного профілю, які розуміють взаємозв’язок між 
виробничими процесами, характеристиками продукції та 
вимогами до об’єктів будівництва.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ТЕПЕР МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ ОНЛАЙН
В Єдиній державній електронній системі у сфері будівни-

цтва (https://e-construction.gov.ua/) з’явилась можливість 
перевірити відомості технічного паспорту та довідок щодо 
змін у складі об’єктів нерухомого майна.

Це суттєво ускладнить використання підроблених тех-
нічних паспортів у разі спроби легалізувати об’єкти будівни-
цтва зведені з порушеннями.

Раніше ДАБІ, державні реєстратори та нотаріуси не мог-
ли перевірити, чи справжній технічний паспорт їм подано 
для проведення реєстраційних дій (введення в експлуата-
цію, оформлення продажу чи спадщини). Тепер вони мо-
жуть онлайн отримати витяг з відомостями про технічну 

інвентаризацію нерухомості і перевірити, чи співпадають 
дані з документами. 

Для цього необхідно, щоб верифіковані особи, які мають 
право проводити технічну інвентаризацію об’єктів нерухо-
мого майна, вносили дані про результати інвентаризації в 
Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

Зараз внесення даних про технічну інвентаризацію спо-
руд є добровільним, однак після прийняття Порядку ведення 
електронної системи внесення даних стане обов’язковим.

А вже після 01.12.2021 технічні паспорти, матеріали ін-
вентаризації та інвентаризаційні справи будуть створюва-
тись виключно за допомогою електронної системи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ процесса 
производтва бетона  
С НУЛЯ 

Современные бетоносмесительные 
узлы комплектуют системами блокиров-
ки, дистанционными пультами управле-
ния, датчиками контроля температуры, 
уровня и других технологических параме-
тров. Благодаря этому значительно улуч-
шается качество готовой бетонной смеси 
и производительность работы техноло-
гической линии. Но не менее важно пра-
вильно выбрать БСУ, подготовить под него 
площадку и запустить в работу.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО 
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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Представництво в Україні А/Т Євробетон
тел.:+380503673088

www.eurobeton.info
info@eurobeton.info
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Желтая таблица 2021:
50 крупнейших мировых 
производителей спецтехники

По данным исследований издания International 
Construction, которые ежегодно публикуются в виде 
«Желтой таблицы», в 2019 году продажи строитель-
ной техники в мире достигли рекордного уровня. Но 
это было до пандемии COVID-19. Как отрасль пере-
жила 2020 год и кто остался в лидерах, далее в статье.
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macchina ita
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macchina ita
liana 

macchina italiana 

macchina ita
liana 

г. Киев, пр. Академика Палладина,
25А, оф. 156

fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Тел/Факс     
Моб.          

+38(044) 561 06 61
+38(067) 371 61 61
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