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«Завдання уряду —
не тільки

підтримати
темпи зростання

будівництва, 
а й створити

умови для
будівельного

буму».
Прем’єр-міністр�України�
про�відновлення�будівельної�галузі

Лікарі теж зможуть
отримати доступне
житло

СПраведливіСть. Уряд вніс зміни до Державної цільової
соціально-економічної програми будівництва доступного житла
на 2010-2017 роки, якими розширив дію програми на медичних
працівників. Про це повідомили у прес-службі віце-прем’єр-мі-
ністра—міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-
комунального господарства Віктора Тихонова.

«Серед завдань програми, ухваленої у листопаді 2009 року,
передбачалося забезпечення доступним житлом окремих кате-
горій громадян — молодих сімей, самотніх молодих громадян,
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу ор-
ганів внутрішніх справ, суддів, інвалідів, учених і працівників
НАН, педагогічних працівників. Категорію медичних працівників
програма не враховувала. Тому уряд вніс відповідні зміни до
програми», — пояснив В. Тихонов.

Прид�бан�ня�го�то�во�го�бу�дин�ку�у
ко�тед�жно�му�мiс�теч�ку�оз�на�-

чає�для�по�куп�ця�мi�нi�мум�нер�вiв�i
ча�су,�вит�ра�че�но�го�на�пе�ре�се�лен�-
ня.�Вод�но�час�це�—�не�мож�ли�вiсть
про�кон�тро�лю�ва�ти�про�цес�бу�дiв�-
ниц�тва�та�нев�пев�не�нiсть�у�якос�тi
ма�те�рi�а�лiв.�Дiм,� збу�до�ва�ний� са�-
мос�тiй�но,�—�вит�вiр�ли�ше�ва�шої
фан�та�зiї,�вiн�зруч�ний�i�на�дiй�ний.
Але�ча�су�та�нер�вiв�на�мрiю�до�ве�-

деть�ся�вит�ра�ти�ти�чи�ма�ло.�То�що
ж�об�ра�ти?

Вар тiсть 
не оз на чає якiсть
Нас�лiд�ком� бу�дi�вель�но�го� бу�му

2005-2007�ро�кiв�ста�ла�ве�ли�чез�на
кiль�кiсть�бу�дин�кiв,�ко�тед�жiв�та
та�ун�ха�у�сiв,�яки�ми�вщерть�за�бу�-

до�ва�нi� при�мiсь�кi� ра�йо�ни�Ки�є�ва.
Ви�бiр�вра�жа�ю�чий�—�вiд�од�но�по�-
вер�хо�вих�бу�ди�ноч�кiв�на�3�кiм�на�-
ти� за�галь�ною� пло�щею� 50� квад�-
рат�них�мет�рiв�до�три-чо�ти�ри�по�-
вер�хо�вих� зам�кiв,� пе�ре�су�ва�ти�ся
яки�ми�до�ве�деть�ся�на�ве�ло�си�пе�дi.
Цi�на�на�го�то�вий�бу�ди�нок�за�ле�-

жа�ти�ме�не�ли�ше�вiд�йо�го�пло�щi,�а
й�вiд�iн�фрас�трук�ту�ри�та�зруч�нос�-
тi�про�жи�ван�ня.�Як�що�на�те�ри�то�рiї

ко�тед�жно�го�мiс�теч�ка�пе�ред�ба�че�нi,
ска�жi�мо,�те�нiс�ний�корт�i�вiд�кри�-
тий�ба�сейн,�а�роз�мiс�ти�лось�во�но�у
гус�то�му�лi�сi�бi�ля�рiч�ки�чи�озе�ра,
то�й�цi�на�са�ди�би�ся�га�ти�ме�1600-
2000�до�ла�рiв�за�квад�рат�ний�метр.
А� як�що� вам� бiль�ше� до� впо�до�би
щой�но� збу�до�ва�ний� бу�ди�но�чок� у
се�лi�пiд�Ки�є�вом,� то�й� зап�ла�ти�ти
до�ве�деть�ся�мен�ше�—�700-800�до�-
ла�рiв�за�квад�рат�ний�метр.

Пе�ре�ваг� у� прид�бан�нi� го�то�вої
са�ди�би� у� ко�тед�жно�му� мiс�теч�ку
вис�та�чає.� Не� до�ве�деть�ся� са�мо�-
туж�ки� про�во�ди�ти� во�до�гiн� та
елек�тро�ме�ре�жi,� газ� до� бу�дин�ку
мо�же� бу�ти� i� непiд�ве�де�ний,� але
заз�ви�чай� тру�би� йдуть� уздовж
ву�ли�цi,� тож� до�-
тяг�ну�ти�їх�до�бу�-
дин�ку� —� спра�ва
не�та�ка�ма�руд�на.�

ку пу ва ти чи бу ду ва ти?
АнА�лiз. Не до лi ки та пе ре ва ги го то вих са диб і збу до ва них са мос тiй но

16,716 млрд грн
витратили українці�на�індивідуальне

житлове�будівництво�у�2010�році
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Придбати ділянку у Карпатах задешево не вдасться
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Ук ра ї ну че кає 
бу дi вель ний бум
ре�фор�мИ. Прем’єр-мi нiстр Ук ра ї ни Ми ко ла Аза ров вва жає,

що в умо вах нес та бiль них зов нiш нiх рин кiв уряд кра ї ни по ви нен
ро би ти став ку на роз ви ток внут рiш ньо го рин ку, зок ре ма за ра -
ху нок ство рен ня умов для діяльності бу дi вель ної га лу зi.

«Зав дан ня уря ду — не тiль ки пiд три ма ти тем пи зрос тан ня бу -
дiв ниц тва, а ство ри ти умо ви для бу дi вель но го бу му, який в умо -
вах не виз на че нос тi зов нiш нiх рин кiв є для Ук ра ї ни точ кою опо -
ри для зрос тан ня всi єї еко но мi ки», — ска зав вiн.

Вод но час Прем’єр на вiв да нi, якi свiд чать про те, що ос тан-
нiм ча сом бу дi вель на га лузь в Ук ра ї нi ак ти вi зу ва ла ся i спос те -
рi га єть ся її вiд нов лен ня.

Сто ли цi 
по вер ну ли вкра де не
Пра�во�суД�Дя. Гос по дар ський суд Ки є ва за до воль нив по зов

Ге не раль ної про ку ра ту ри Ук ра ї ни (ГПУ) i ух ва лив рi шен ня, за
яким у дер жав ну влас нiсть по вер ну то зе мель нi дi лян ки мiс та за -
галь ною пло щею по над 106 га.

Згiд но з по вi дом лен ням Ге не раль ної про ку ра ту ри, за ре зуль -
та та ми про ве де ної пе ре вiр ки бу ли вста нов ле нi чис лен нi по ру -
шен ня ви мог чин но го за ко но дав ства при от ри ман нi у 2007 р.
об слу го ву ю чим ко о пе ра ти вом «Ме ха нi за тор» зе мель них дi ля -
нок, роз та шо ва них у Го ло сi їв сько му ра йо нi Ки є ва.

Так, рi шен ням Ки їв ської мiсь кої ра ди вiд 1 жов тня 2007 р. ко -
о пе ра ти ву пе ре да но зем лi при род но-за по вiд но го фон ду пло -
щею 106,91 га (74,99 га — бе зоп лат но, у при ват ну влас нiсть для
бу дiв ниц тва жит ла, та 31,92 га — в дов гос тро ко ву орен ду для
рек ре а цiй них цi лей та бла го ус трою те ри то рiї). За раз цi те ри то-
рiї по вер ну ли мiс ту.

З ура ху ван ням по пе ред нiх су до вих рi шень за по зо ва ми Ген -
про ку ра ту ри на ра зi ска со ва но не за кон нi рi шен ня Ки їв ської мiсь -
кра ди про пе ре да чу об слу го ву ю чим ко о пе ра ти вам по над 660 га
зе мель при род но-за по вiд но го та iс то ри ко-куль тур но го приз на -
чен ня. Вар тiсть їх ся гає 860 млн грн.

На со цi аль не жит ло 
ви дi лять 1 млрд грн
фi�НаН�су�ваН�Ня. У по точ но му ро цi на спо руд жен ня дос туп -

но го жит ла уряд ви дi лить 1 млрд грн. Про це по вi до мив
Прем’єр-мi нiстр Ми ко ла Аза ров. «Ми до мо ви ли ся, що уряд з На -
цi о наль ним бан ком роз ро бить ме ха нiзм цiль о во го кре ди ту ван -
ня бу дiв ниц тва со цi аль но го жит ла за кре дит ни ми став ка ми,
знач но ниж чи ми, нiж на рин ку. Уряд цьо го рiч ви дi ляє на бу дi -
вель нi про ек ти 1 млрд грн», — ска зав вiн, пiд крес лив ши, що Мi -
не ко ном роз вит ку має внес ти на роз гляд уря ду кон цеп цiю дер -
жав ної цiль о вої со цi аль ної прог ра ми за без пе чен ня жит лом
«Своя квар ти ра» на 2011-2025 рр.

«Че рез тиж день ми з бу дi вель ни ка ми роз гля не мо їх нi про по -
зи цiї що до вдос ко на лен ня мiс то бу дiв но го за ко но дав ства, опо -
дат ку ван ня бу дi вель ної га лу зi, ви рi шен ня пи тань спро ще но го
ви дi лен ня зе мель них дi ля нок», — по о бi цяв Прем’єр-мi нiстр. Вiн
та кож по вi до мив, що уряд до мо вив ся з асо цi а цi я ми бу дi вель ни -
кiв про те, що во ни об ме жать свою рен та бель нiсть, i на га дав
про го тов нiсть Каб мi ну iнi цi ю ва ти ви дi лен ня 10 млрд грн для
ком пен са цiї про цен тних ста вок за кре ди та ми нас туп но го ро ку.

Цi ни на квад ра ти 
мi нi маль нi за п’ять ро кiв
сТаг�На�цiя. Се ред ня вар тiсть жит ла у Ки є вi у квiт нi по точ -

но го ро ку по до ла ла мi нi мум ос тан нiх п’я ти ро кiв i ста но ви ла
$1813,2 за 1 кв. м. Про це по вi до мив го ло ва ко мi те ту ана лi ти ки
Со ю зу фа хiв цiв з не ру хо мос тi Ук ра ї ни (СФНУ) Все во лод Жо го -
лєв. «У квiт нi цьо го ро ку ми про би ли мi нi мум цiн, який спос те рi -
гав ся вiд ра зу пiс ля кри зи, у квiт нi 2009 ро ку. Сьо год нi ре аль ний
рi вень цiн на рин ку не ру хо мос тi ниж чий, нiж був то дi. I цi но вi очi -
ку ван ня не га тив нi. Ду же низь кий по пит на квар ти ри, а про по -
зи цiя ве ли чез на», — по вi до мив вiн.

На дум ку пре зи ден та СФНУ Олек сан дра Ру ба но ва, за умо ви
збе ре жен ня си ту а цiї в еко но мi цi кра ї ни пож вав лен ня на рин ку
не ру хо мос тi най ближ чим ча сом не вiд бу деть ся. «Ре аль ної ак -
ти вi за цiї на рин ку ра нi ше вес ни 2012 ро ку очi ку ва ти не вар то»,
— ска зав О. Ру ба нов.

За йо го сло ва ми, ут ри ман ня жит ло вої не ру хо мос тi в Ук ра ї нi
ста ло за над то до ро ге, а це ро бить ку пiв лю не до цiль ною з точ -
ки зо ру iн вес ти цiй.

У свою чер гу Жо го лєв по вi до мив, що мi нi мум до осе нi ни нiш -
ньо го ро ку цi ни на жит ло бу дуть зни жу ва ти ся. «Га да є мо, що ще
про тя гом цьо го ро ку, до осе нi точ но, ми бу де мо фiк су ва ти, як що
нi я ких фi нан со вих ка так лiз мiв не вiд бу деть ся, пос ту по ве зни жен -
ня цiн. Сьо год нi се ред нi тем пи зни жен ня ста нов лять у се ред ньо -
му 0,8% на мi сяць. На мою дум ку, на да лi та кi по вiль нi тем пи зни -
жен ня цiн бу дуть три ва ти. Тоб то до осе нi — 4-5%. Це за умо ви
ста бiль но го кур су грив нi до до ла ра», — ска зав вiн.

моДерНізація. Рада мі-
ністрів АРК обіцяє взяти на
себе газифікацію сільських
будинків. Пілотний проект
уже запроваджено у двох на-
селених пунктах автономії.
«Загальний рівень газифіка-
ції Криму становить близько
74%, у сільській місцевості
— майже 45%», — розповів
голова Республіканського

комітету АРК з палива, енер-
гетики та інноваційної полі-
тики Ігор Зосімов. За його
словами, раніше держава
брала на себе витрати на
підведення до населеного
пункту газопроводів висо-
кого тиску, а всі інші витрати
лягали на плечі місцевих жи-
телів. «Далі на місці створю-
вався кооператив, який і

шукав підрядників на роботи
з підведення газу до кожного
домоволодіння», — уточнив
І. Зосімов. У результаті гази-
фікація одного будинку обхо-
дилася у середньому в 15
тис. грн.

У цьому році Республікан-
ський комітет АРК з палива,
енергетики та інноваційної
політики започаткував пілот-

ний проект у селищах Май-
ське та Азовське Джанкой-
ського району. Газифікацією
зайнявся безпосередньо ко-
мітет. У результаті ціна на
підведення газу до будинку
становила відповідно 6,3 і 6,7
тис. грн. І. Зосімов пообіцяв,
що такі проекти будуть запу-
щені і в інших населених
пунктах Криму.

ПосТуПКа. У ході селек-
торної наради заступник го-
лови Харківської обласної
державної адміністрації Ва-
лентин Дулуб підкреслив не-
обхідність активнішої роботи з
прийняття в експлуатацію

об’єктів індивідуального будів-
ництва. 

У першу чергу, за його сло-
вами, слід вирішити питання із
законодавчою базою. «Ос-
кільки поки що неможливо
прийняття житла за спроще-

ною схемою через те, що за-
конодавча база не розроб-
лена, потрібно готувати доку-
менти профільному міністер-
ству з проханням прискорити
процес прийняття відповідних
нормативних актів», — під-

креслив заступник керівника
області.

Також Валентин Дулуб звер-
нув увагу учасників наради на
потребу роз’яснювальної ро-
боти на місцях про правила
прийому в експлуатацію житла.

Приватні будинки Криму газифікують

Харків узаконює самобуди

Квар�ТИр�Не� ПИ�ТаН�Ня.
«Се вас то поль бу де мак си -
маль но спри я ти бу дiв ниц тву
жит ла для ук ра їн ських i ро сiй -
ських вiй сько вос луж бов цiв,
роз та шо ва них у мiс тi», — за я -
вив го ло ва Се вас то поль ської
мiсь кої дер жав ної ад мi нiс тра -
цiї Ва ле рiй Са ра тов.

За сло ва ми гра до на чаль ни -
ка, вже пiд пи са но уго ду про бу -
дiв ниц тво ро сiй ською сто ро ною

для Чор но мор сько го фло ту
квар тир i спла но ва но бу дiв ниц -
тво жит ла в Се вас то по лi для
ук ра їн ських вiй сько вос луж бов -
цiв. «Ро сi я ни ух ва ли ли рi шен ня
по бу ду ва ти про тя гом двох ро -
кiв 1265 квар тир для ро сiй ських
вiй сько вос луж бов цiв. А для ук -
ра їн ських у Се вас то по лi бу де
по бу до ва но 237 квар тир. При -
род но, я маю на мiр звер ну ти ся
до ке рiв ниц тва дер жа ви з тим,

щоб у зв’яз ку зi склад ною си ту -
а цi єю бу ло збiль ше но бу дiв ниц -
тво жит ла для ук ра їн ських вiй -
сько вос луж бов цiв», — по вi до -
мив гла ва ад мi нiс тра цiї.

В. Са ра тов та кож по вi до -
мив, що пи тан ня ви ко рис тан -
ня ок ре мих зе мель них дi ля -
нок, що пе ре бу ва ють в орен дi
ро сiй сько го Чор но мор сько го
фло ту, пiд iн вес ти цiй нi про ек -
ти не об го во рю ва ло ся. «Ме нi

пот рiб но це об го во ри ти на рiв -
нi Пре зи ден та Ук ра ї ни. Є Ге -
не раль ний план роз вит ку Се -
вас то по ля, є iдеї, якi пов’я за нi
з ви ко рис тан ням дi ля нок за
Ге не раль ним пла ном, i во ни
нас влаш то ву ють. Але я ще
раз пов то рю: ко ли ви ни ка ють
пи тан ня відносин мiж дво ма
дер жа ва ми, во ни по вин нi об -
го во ри ти ся дво ма пре зи ден -
та ми», — на го ло сив чи нов ник.

Вiй сько вi Се вас то по ля от ри ма ють жит ло

Но�вов�ве�ДеН�Ня. Мiсь ка
ра да До нець ка вста но ви ла
по да ток на жит ло ву не ру хо -
мiсть. Та ке рi шен ня де пу та ти
ух ва ли ли на чер го вiй се сiї.
Став ка по дат ку ста но ви ти ме
1% мi нi маль ної зар пла ти на
кож ний кв. м квар ти ри у ба га -
то по вер хо во му бу дин ку i 2,7%
— на 1 кв. м при ват но го жит -
ло во го бу дiв ниц тва.

Стя гу ва ти ся но вий по да ток
бу де раз на рiк. При цьо му
гур то жит ки, бу дин ки дер жав -
ної та ко му наль ної влас нос тi,

а та кож жит ло ву не ру хо мiсть
ба га то дiт них сi мей i ди тя чих
бу дин кiв сi мей но го ти пу вiд
спла ти по дат ку звiль не но.

Мер До нець ка Олек сандр
Лук’ян чен ко уточ нив, що об -
кла да ти ся по дат ком бу дуть
тiль ки квар ти ри пло щею по -
над 120 кв. м i бу дин ки — по -
над 250 кв. м. «Тоб то 90%
жит ла в мiс тi не пiд па дає пiд
це рi шен ня», — за пев нив гра -
до на чаль ник.

Прог но зу ва ти над ход жен ня
вiд по дат ку на не ру хо мiсть,

який бу де пов нiс тю пе ре ра хо -
ву ва ти ся до мiс це во го бюд -
же ту, мер по ки що не мо же.
«По да ток поч не стя гу ва ти ся з
1 сiч ня 2012 ро ку. До цьо го
нам тре ба про вес ти пiд го тов -
чу ро бо ту, в то му чис лi й iн -
вен та ри за цiю жит ло во го
фон ду», — по вi до мив Лук’ян -
чен ко.

Слiд заз на чи ти, що, згiд но
з По дат ко вим ко дек сом,
став ки по дат ку на не ру хо -
мiсть от ри ма ли пра во вста -
нов лю ва ти сiль ськi, се лищ нi

або мiсь кi ра ди за 1 кв. м за -
галь ної пло щi об’єк та жит ло -
вої не ру хо мос тi. Для квар тир
за галь ною пло щею не бiль -
ше 240 кв. м i бу дин кiв не
бiль ше 500 кв. м став ки не
мо жуть пе ре ви щу ва ти 1%
мi нi маль ної зар пла ти, вста -
нов ле ної на 1 сiч ня звiт но го
ро ку; для квар тир за галь ною
пло щею бiльш як 240 кв. м i
бу дин кiв по над 500 кв. м —
2,7% мi нi маль ної зар пла ти,
вста нов ле ної на 1 сiч ня звiт -
но го ро ку.

За над лиш ко вий прос тiр до ве деть ся доп ла ти ти

Для вирішення�проблем�недобудов�
потрібно�продовжувати�програму�«Доступне�житло»

Проб�ле�ма. На сьо год нi в Ук ра ї нi на лi чу єть ся по над 4 тис.
не до бу до ва них об’єк тiв жит ла за галь ною пло щею 16 млн кв. м.
Та кi да нi оп ри люд нив зас туп ник ди рек то ра де пар та мен ту жит -
ло во го бу дiв ниц тва Мi нiс тер ства бу дiв ниц тва i жит ло во-ко му -
наль но го гос по дар ства Ук ра ї ни (МiнЖКГ) Во ло ди мир Ви со чин.
Вiн заз на чив, що приб лиз но 50% цих об’єк тiв на ра зi до бу до ву -
ють ся. «У ми ну ло му ро цi вве де но в ек сплу а та цiю 9300 ти сяч
квад рат них мет рiв жит ла, а не до бу до ва но — 16 млн кв. м. Це
до сить знач на циф ра. Десь на по ло ви нi цих об’єк тiв три ває бу -
дiв ниц тво, i є ре аль на мож ли вiсть ввес ти їх в ек сплу а та цiю», —
заз на чив вiн.

В. Ви со чин та кож до дав, що близь ко 60% по бу до ва но го
жит ла фi нан су єть ся за кош ти гро ма дян. «Тут є i влас нi кош -
ти гро ма дян i кре дит нi ре сур си, якi от ри му ють гро ма дя ни.
Iпо теч нi кре ди ти, якi от ри му ва ли за бу дов ни ки — приб лиз но
7%. Су дя чи з цих цифр, без нор маль но го кре ди ту ван ня бу -
ду ва ти нор маль нi об ся ги жит ла до сить склад но», — за у ва -
жив вiн.

На йо го дум ку, для роз в’я зан ня проб ле ми не до бу до ва но го
жит ла слiд виз на чи ти ся з об ся га ми бу дiв ниц тва. «У мi нiс тер ствi
за раз фор му єть ся ре єстр лю дей, якi пот ре бу ють по лiп шен ня
умов жит ла», — заз на чив Ви со чин.

Крiм то го, для ви рi шен ня проб ле ми не до бу дов, на дум ку зас -
туп ни ка ди рек то ра де пар та мен ту, пот рi бен ре аль ний ана лiз
рин ку, а та кож про дов жен ня ре а лi за цiї прог ра ми «Дос туп не
жит ло».

Ра нi ше ди рек тор де пар та мен ту стра те гiї ре фор му ван ня жит -
ло во-ко му наль но го гос по дар ства Мi нiс тер ства бу дiв ниц тва i
жит ло во-ко му наль но го гос по дар ства Ук ра ї ни На та ля Олiй ник
за я ви ла, що на ка пi таль ний ре монт жит ло вих бу дин кiв до 2014
р. бу де спря мо ва но 10,5 млрд грн.

Без iпо те ки квар тир не бу де
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Га�ли�на�IЩЕН�КО, �
«Уря�до�вий�кур’єр»

Своє дос лiд жен ня ми ви -
рi ши ли роз по ча ти з об -

дзво ну про вiд них рi ел тор -
ських агентств. I як же ми
бу ли зди во ва нi, ко ли у де -
я ких з них нам iз су мом у
го ло сi, ма буть, зга ду ю чи
док ри зо вi ча си, ко ли по -
куп цi «роз мi та ли» зе мель -
нi дi лян ки як сма же нi пи -
рiж ки, та ще й втри до ро га,
по вi до ми ли: рин ком зем лi
за раз не зай ма є мось, вiн
зав мер i не ру ха єть ся, там
май же не має угод.

Ри�нок�«зав�мер»�—�
час�ку�пу�ва�ти

Спра ву де що про яс нив
пре зи дент Асо цi а цiї «Зе -
мель на спiл ка Ук ра ї ни»
Ан дрiй Ко шиль. За йо го
сло ва ми, ак тив не «про сi -
дан ня» рин ку роз по ча лось
нап ри кiн цi 2008-го — по -
чат ку 2009-го. Ни нi си ту а -
цiя де що ста бi лi зу ва лась, i
цi ни на зе мель нi дi лян ки
па да ють не так стрiм ко,
про те тен ден цiя до зни -
жен ня та ки збе рi га єть ся.
Та й чи мо же бу ти iнак ше,
як що по пит у де сят ки ра зiв
мен ший за про по зи цiю,
бра кує кре ди ту ван ня, май -
же не ве деть ся бу дiв ниц -
тво, а на рин ку є ба га то го -
то вих об’єк тiв, якi мож на
лег ко i не до ро го прид ба ти?
— слуш но за у ва жує ек -
сперт. Вод но час, як що лю -
ди на все ж та ки мрi я ла
збу ду ва ти да чу чи за мiсь -
кий бу ди нок за мiсть квар -
ти ри за влас ним про ек том
i на ко пи чу ва ла пiд це гро -
шi — за раз са ме час зай ня -
тись прид бан ням зе мель -
ної дi лян ки, ад же цi ни на
них уже не ку са ють ся i ви -
бiр, як-то ка жуть, на будь-
який смак.

Цi на на зе мель нi дi лян ки
за ле жить, на сам пе ред, вiд
об’єк тив них чин ни кiв —
мiс це роз та шу ван ня та iн -
фрас трук ту ри дi лян ки,
зок ре ма на яв нос тi до рiг i
пiд`їз дiв, ко му нi ка цiй, ка -
на лi за цiї, во до пос та чан ня,
елек три ки то що, про дов -
жує Ан дрiй Ко шиль. За ра -
ху нок ос тан нiх цi на на
один i той же шмат зем лi
на вiть у ме жах од но го на -
се ле но го пун кту мо же бу ти
у ра зи ви щою. Вод но час на
вар тiсть впли ва ють i
суб’єк тив нi чин ни ки — фi -
нан со вий стан, пот ре би i
за ро бiт ки влас ни ка зе -
мель ної дi лян ки та то го, як
вiн її оцi нює. Як що лю ди нi
за раз пот рiб нi гро шi — во -
на вiд дасть на вiть гар ну дi -
лян ку за де ше во. Як що ж
все ста бiль но, то зем лев -
лас ник не пос пi шає про да -
ва ти зем лю, ви чi ку ю чи
гар ної цi ни.

Дi�лян�ки�еко�ном-
та�VIP-кла�су

Як i ра нi ше, най до рож чi
зем лi — тi, що роз та шо ва -
нi по ряд з мiс та ми-мiль -
йон ни ка ми, — Ки є вом, До -
нець ком, Оде сою, Днiп ро -
пет ров ськом, Льво вом,
Хар ко вом, а та кож в АР

Крим. У цiй мiс це вос тi цi ни
на дi лян ки не па да ють так
стрiм ко, як у ре гi о нах, де
зем ля, ок рiм ви пад ко вих
угод, вза га лi не про да єть -
ся, не ку пу єть ся, кон ста тує
Ан дрiй Ко шиль. Тут ма ють
по пит пе ре важ но зем лi
еко ном-кла су. Йдеть ся, на -
сам пе ред, про дi лян ки пло -

щею 5-10 со ток i цi ною —
до 1 тис. дол. США за сот -
ку, що роз та шо ва нi в со ро -
ка i бiль ше кi ло мет рах вiд
Ки є ва та iн ших об лас них
цен трiв. На ра зi за та ку цi -
ну (до 1 тис. дол. — Авт.)
мож на прид ба ти прис той -
ну дi лян ку з гар ним на бо -
ром ко му нi ка цiй, у жи во -
пис них мiс цях, по ряд з лi -
сом i во дою, ка же ек сперт.

Що ж до де ше во го та до -
ро го го сег мен ту рин ку, то
тут си ту а цiя склад нi ша.
Ад же де ше вi дi лян ки, вар -
тiс тю 100-300 дол. за сот ку,
це в ос нов но му по ле, роз рi -
за не на шмат ки, без пiд’їз -
дiв, елек три ки та ко му нi -
ка цiй. Їх ос во ю ва ти муть
ли ше за кiль ка ро кiв, по ки
що ж во ни вис ту па ють як
га ран тiй ний вне сок або
спо сiб збе ре жен ня кош тiв,
так би мо ви ти, iн вес ти цiя в
май бут нє. На та ку зем лю
не над то ба га то охо чих. На -
то мiсть VIP-дi лян ки — у
ме жах мiст-мiль йон ни кiв
чи в 10-15 км вiд них, в еко -
ло гiч но чис тiй, неп ро мис -
ло вiй зо нi — не ли ше не по -
де шев ша ли, а у де я ких ви -
пад ках на вiть по до рож ча -
ли. Зок ре ма, в елiт них ра -
йо нах, що роз ви ва ють ся,
сот ка кош тує 50 тис. дол. i
бiль ше. Та як що доб ре по -
шу ка ти, то мож на знай ти
VIP-дi лян ку з ви хо дом до
во ди, ко му нi ка цi я ми i на -
вiть у ко тед жно му мiс теч -
ку за 10 тис. дол./сот ка. Їх
про да ють, заз ви чай, тi, хто
фi нан со во по чу ває се бе не
кра щим чи ном, до дає
А. Ко шиль.

Вод но час ке рiв ник Ки їв -
сько го вiд дi лу Асо цi а цiї
фа хiв цiв з не ру хо мос тi (рi -
ел то рiв) Ар тур Пи лип чук
не пос пi шає вiд кри ва ти
кар ти, по си ла ю чись на ве -
ли кий роз кид у цi нах, че -
рез що важ ко ви вес ти се -
ред ню цi ну за сот ку у то му
чи iн шо му ре гi о нi.

— 2 чи 20 тис. дол. за сот -
ку — це нас тiль ки умов но,
— ка же вiн. — Усе за ле -
жить вiд нап рям ку, ста ну
тра си, вiд ста нi вiд неї до дi -
лян ки, ко му нi ка цiй i ще
без лi чi iн ших чин ни кiв. Са -
мi ро зу мi є те, цi на на iде -
аль ну дi лян ку в 20 км вiд
Ки є ва в жи во пис них мiс -

цях або на та кiй же вiд ста -
нi, але пря мо над до ро гою,
чи в 20 км вiд Ки є ва, та
ледь не в 10 км вiд тра си,
рiз ни ти меть ся, — по яс нює
рi ел тор. — Усе за ле жить
вiд пот реб i по ба жань по -
куп ця. В ос нов но му дi лян -
ки ку пу ють лю ди, що вже
ма ють жит ло у мiс тi, i ли -

ше нез нач на час тка шу кає
за мiсь ку не ру хо мiсть за -
мiсть квар ти ри у мiс тi. Це
не є то ва ром пер шої пот ре -
би, то му й по пит низь кий.

Най бiльш зат ре бу ва нi
сьо год нi дi лян ки роз мi ром
10-20 со ток. На то мiсть ве -
ли кi зе мель нi ма си ви пiд
бу дiв ниц тво ко тед жiв (вiд
1 га), якi ра нi ше ак тив но
ску по ву ва ли iн вес то ри, не
по пу ляр нi. Тут уза га лi
штиль, об раз но зма лю вав
стан справ оп то во го про -
да жу зе мель А. Пи лип чук.
Че рез згор тан ня кре ди ту -
ван ня та бу дiв ниц тва їх
ма со во вис тав ля ють на
про даж, але їх не ку пу -
ють, зва жа ю чи на знач ну

кiль кiсть бiльш при ваб ли -
вих про ек тiв — не до бу до -
ва них ко тед жних мiс те чок
з рiз ним сту пе нем го тов -
нос тi, для за вер шен ня
яких за лу ча ють ся по куп цi
або спiв  iн вес то ри, що фi -
нан су ють бу дiв ниц тво та -
ун ха у зiв (2-5 со ток) та ко -
тед жiв.

Про�по�зи�цiя�є�—
ви�бiр�за�ва�ми

Оби ра ю чи зе мель ну дi -
лян ку, тре ба точ но ро зу мi -
ти, що са ме вам пот рiб но,
ка жуть рi ел то ри. На сам пе -
ред, слiд виз на чи ти ся з
мiс цем роз та шу ван ня дi -
лян ки, нап рям ком i вiд -
стан ню, прий нят ни ми з
еко но мiч ної i фi зич ної точ -
ки зо ру. При ки ну ти, до
яко го се ла чи пе ред мiс тя
бу де лег ше до би ра ти ся з
мiсь кої квар ти ри чи ро бо -
чо го мiс ця, яким тран спор -
том, скiль ки це зай ма ти ме
ча су i кош ту ва ти ме. Од на
рiч вит ра ча ти на до ро гу 15

хви лин, iн ша — го ди ну i
бiль ше, особ ли во як що ви
пла ну є те пра цю ва ти у мiс -
тi, а жи ти у пе ред мiс тi,
слуш но за у ва жує А. Пи -
лип чук. Як що ж зво ди ти -
ме те бу дiв лю для су бот -
ньо-не дiль но го вiд по чин ку
чи се зон но го про жи ван ня
сiм’ї, слiд звер ну ти ува гу

на бiльш вiд да ле нi ра йо ни,
де мож на знай ти цi ка вi i
не до ро гi дi лян ки у маль ов -
ни чих ку точ ках, по ряд з
лi сом чи во дой мою, i на вiть
спе цi аль но ор га нi зо ва ни ми
ри баль ськи ми зо на ми i
мис лив ськи ми угiд дя ми.

Ко ли на се ле нi пун кти, де
ви по чу ва ти ме те се бе ком -
фор тно, бу дуть знай де нi,
слiд роз кле ї ти ого ло шен ня
про ба жан ня прид ба ти там
зе мель ну дi лян ку, ра дить
А. Ко шиль. А рап том хтось
iз зем лев лас ни кiв як раз
ду має про про даж сво го зе -
мель но го на дi лу. Та й зем -
ля без по се ред ни кiв обiй -
деть ся де шев ше. Не зай -
вим бу де оз на йо ми ти ся з

про по зи цi я ми про про даж
зем лi, роз мi ще ни ми у спе -
цi а лi зо ва них ви дан нях, Iн -
тер не тi, ча тах, а та кож
звер ну тись до про фе сiй -
них i вi до мих рi ел тор ських
ком па нiй. По тiм з’їз ди ти
по ди ви тись кiль ка дi ля нок,
поз на йо ми тись i пос пiл ку -
ва ти ся з су сi да ми, щоб зро -
зу мi ти, чи при жи ве тесь
по ряд, i пе ре ко на тись у
вiд сут нос тi ме жо вих спо -
рiв, на яв нос тi ко му нi ка цiй
та вiд по вiд ної iн фрас трук -
ту ри. А по тiм мож на i по -
тор гу ва тись, ка же ек сперт,
ад же по пит за раз не ве ли -
кий — i про дав цi йдуть на
знач нi пос туп ки.

Щоп рав да, пе ред тим, як
роз ра хо ву ва тись, тре ба
пе ре вi ри ти то вар, що ку -
пу є те. Зок ре ма, дiз на тись
чи є про да вець дiй сним
влас ни ком дi лян ки згiд но з
дер жак том; пе ре ко на тись,
що цiль о ве її приз на чен ня
— «пiд за бу до ву», а не,
при мi ром, для ве ден ня осо -
бис то го се лян сько го гос по -
дар ства; чи вiд по вi дає пло -
ща дi лян ки, офор мле ної у
влас нiсть за до ку мен та ми,
роз мi ру на дi лу, ви су ну то го
по куп це вi. Крiм то го, аби
по куп цю не до ве ло ся шу -
ка ти свої сот ки у во дi, на
до ро зi чи пiд чу жим да хом,
йо му не за ва дить за мо ви ти
у зем лев по ряд нiй ор га нi -
за цiї «ви нос у на ту рi» або
зе мель ний ау дит — юри -
дич ну i до ку мен таль ну пе -
ре вiр ку дi лян ки. Та ка про -
це ду ра кош тує вiд 200 гри -
вень i ви ще за леж но вiд
склад нос тi пе ре вiр ки, але
вбез пе чує вiд ка дас тро вих
по ми лок i нак ла док.

Як ка жуть ек спер ти, єди на ком па нiя, що ви во дить i оп ри люд -
нює на сво є му сай тi iн дек си се ред нiх цiн за сот ку по ре гi о нах,
де що за ви щує циф ри, зва жа ю чи, що ку пiв ля-про даж — це їх -
нiй хлiб. Iн шi ж грав цi рин ку, — рiз но ма нiт нi рi ел тор ськi та кон -
сал тин го вi аген тства, — як що й про во дять мо нi то рин ги ди на мi -
ки цiн на дi лян ки пiд за бу до ву, то ли ше для внут рiш ньо го ко -
рис ту ван ня i не над то ба жа ють ни ми свi ти ти, аби ще бiль ше не
зби ти iс ну ю чий ко ри дор цiн. Вiд так, ко жен про да вець вис тав-
ляє свою цi ну, ке ру ю чись сво ї ми пот ре ба ми, мож ли вос тя ми та
орi єн тов ни ми цiн ни ка ми на ана ло гiч нi ма си ви. Звiд си i ша ле-
ний роз кид цифр. Аби не бу ти го лос лiв ни ми, ви рi шу є мо при цi -
ни тись i здiй сни ти влас ний мо нi то ринг, з ог ля ду на ого ло шен ня
у ме ре жi Iн тер нет.

Дав но мрi я ла про бу ди нок бi ля мо ря, тож за раз при ки ну, у
скiль ки ме нi обiй деть ся зе мель на дi лян ка пiд йо го зве ден ня,
при мi ром, у Одесь кiй об лас тi. З тих дi ля нок, що впо до ба ла
(див люсь про по зи цiї вик люч но з фо то та пов ним на бо ром ко -
му нi ка цiй — Авт. ), цi ни кос мiч нi. 1,2 млн дол. за 12 со ток або
280 тис. дол. за 13 со ток з ко му нi ка цi я ми в елiт но му При мор -
сько му (Оде са) по ряд з мо рем, пар ком, дит сад ком, шко лою, су -
пер мар ке том (тоб то 21500 дол. за сот ку). Оче вид но пер ша дi -
лян ка зна хо дить ся у бiльш маль ов ни чо му мiс цi з ви дом на мор -
ськi кра є ви ди, та й влас ник, су дя чи з усь о го, не хо че про де ше -
ви ти. Шу ка є мо дос туп нi шi ва рi ан ти. Ну от, Оде са, Лi нiя 6-та, дi -
лян ка пра виль ної фор ми 6 со ток (ого ро же на), за ас фаль то ва -
ний пiд’їзд, свiт ло, газ, пер ша лi нiя вiд ли ма ну — 25 тис. дол.
Не мо ре, та все ж та ки i не 1,2 мiль йо на i на вiть не сот нi ти сяч
до ла рiв! Трош ки по да лi вiд мо ря мож на знай ти сот ку i за 1-2
тис. дол. При мi ром, 1,6 тис. дол./сот ка про по ну ють в Олек сан -
дрiв цi (Оде са) з ви дом на озе ро. У та кiй же цi нi дi лян ка в с. Юж -
но му, що в 2,5 км вiд мо ря. За 1 тис. дол. мож на прид ба ти сот -
ку у се ли щi Ко тов сько го, с. Свiт ле, що в Ко мiн тер нiв сько му ра -
йо нi, та ще на до да чу з фрук то вим са дом.

Цi ка во, а за скiль ки про да ють дi лян ки з ви дом на мо ре в АР
Крим? Поч не мо з Ял ти. Дi лян ку з ви дом не ли ше на мо ре, а ще
й на го ри i лiс у с. Опол зне во у 6 со ток влас ник го то вий вiд да -
ти за 37 тис. дол. Як на ме не, не так уже й до ро го, зва жа ю чи
на кра є ви ди. Щоп рав да, в ого ло шен нi нi чо го не ска за но про ко -
му нi ка цiї та пiд’їз нi шля хи. Та це ме не не ля кає, во ни швид ко
з’яв лять ся, зва жа ю чи, що дi лян ка у ме жах ко о пе ра ти ву, хоч i

це кош ту ва ти ме до дат ко вих гро шей. Бiль ше не по ко їть наз ва
се ла. Мо же, у тих мiс цях не мож на бу ду ва тись, бо зве де не по -
пов зе до ни зу? На фо то нi би рiв ни на, та, як ка жуть, сфо тог ра -
фу ва ти мож на так май стер но, що й схи лу не по мi тиш. Тi ж 6
«ви до вих» со ток, але вже у су сiд ньо му с. Пар ко ве, Бе ке то ве
(Ял та), з ялiв цем, ду бом та iн ши ми цiн ни ми ви да ми де рев на
те ри то рiї, про по ну ють на ти ся чу де шев ше. Щоп рав да, з фо то
вид но, що дi лян ка тут трош ки гор бис та, але по ряд вже є збу -
до ва нi бу дин ки, тож ко му нi ка цiї, оче вид но, є.

У ра йо нi Алуш ти, с. Се мид вiр’я 10 со ток, роз та шо ва них в 350
м. вiд мо ря, з па но рам ним ви дом на мо ре i го ри, про да ють за
15 тис. дол. У ра йо нi Сак (с. Штор мо ве) та кий же зе мель ний
ма сив обiй деть ся у 8500 тис. Та, ок рiм мо ря, ма ти ме те змо гу
на со ло ди тись ще й ку пан ням у рiч цi та озе рi. Як що ж шу ка є те
ви шу ка ну дi лян ку, то нас туп на са ме та ка. За 6 со ток по ряд з
Мiс хор ським пар ком, пiд’їз дом та ви дом на мо ре до ве деть ся ви-
к лас ти вже 100 тис. дол.

Можна продовжувати і далі, та чи варто? Адже кожен з нас
має свій смак і свої уподобання. Цим матеріалом ми, насампе-
ред, хотіли показати, що сьогодні не можна  довіряти одному-
єдиному джерелу інформації. І якщо у вас справді є бажання
придбати ділянку, то варто скористатись порадами наших екс-
пертів — і ви обов’язково знайдете те, що шукали у регіоні, який
вас цікавить. Коли це нарешті трапиться — не забувайте тор-
гуватись! 

Зем�ля�оп�том�i�вроз�дрiб
ОГ�ЛЯД�РИН�КУ. Скiль�ки�кош�тує�дi�лян�ка�пiд�за�бу�до�ву�та�на�що�слiд�звер�ну�ти�ува�гу�при�її�ви�бо�рi?

За даними консалтингової компанії SV Development станом на 19.04.2011 р.
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(Закінчення.
Початок�на�стор.�1)

З�iн�шо�го�бо�ку�—�на�ра�зi�вiд�сут�-
нiсть�га�зи�фi�ка�цiї�швид�ше�пе�ре�-
ва�га,�ад�же�то�дi�мож�на�са�мос�тiй�но
вста�но�ви�ти�твер�до�па�лив�ний�ко�-
тел� i� еко�но�ми�ти� на� опа�лю�ван�нi
ти�ся�чi�гри�вень�що�ро�ку.
Та�кож� се�ред� пе�ре�ваг� го�то�вої

са�ди�би�—�швид�кiсть�пе�ре�се�лен�-
ня.�Звiс�но,�бiль�шiсть�бу�ди�ноч�кiв
про�да�ють�ся�без�оз�доб�лю�валь�них
ро�бiт,� тож�спо�чат�ку�до�ве�деть�ся
вик�лас�ти� ти�сячі� до�ла�рiв� на� ре�-
монт�та�об�ста�нов�ку�i�за�кiль�ка�мi�-
ся�цiв� от�ри�ма�ти� «ля�леч�ку».� Але
кiль�ка�мi�ся�цiв�—�це�не�кiль�ка�ро�-
кiв,�на�якi�заз�ви�чай�роз�тя�гу�єть�ся
бу�дiв�ниц�тво�до�му�са�мо�туж�ки.
Про�те�й�не�до�лi�кiв�у�прид�бан�нi

го�то�во�го�ко�тед�жу�вис�та�чає.�Один
з�ос�нов�них�—�ку�пiв�ля�бук�валь�но
«ко�та�в�мiш�ку».�Ад�же�ви�не�ба�чи�-

ли�бу�дiв�ниц�тва�на�жод�но�му�ета�-
пi,� тож� не� зна�є�те,� чим� ро�бо�чi
утеп�лю�ва�ли�стi�ни�та�як�во�ни� їх
зво�ди�ли.�Вар�то�пам’я�та�ти,�що�ко�-
тед�жi�еко�ном-кла�су,�якi�про�по�-
ну�ють�ся� у� най�дос�туп�нi�шо�му�
цi�но�во�му� сег�мен�тi� (вiд� 70� ти�сяч
до�ла�рiв),�бу�ду�ють�ся�з�най�де�шев�-
ших�ма�те�рi�а�лiв�i�час�то�—�з�по�ру�-
шен�ням�тех�но�ло�гiй.�I�мо�же�ста�-
ти�ся� так,� що� вже� че�рез� кiль�ка�
ро�кiв�ва�ша�фор�те�ця�й�на�дiй�на�iн�-
вес�ти�цiя�у�май�бут�нє�поч�не�про�сi�-
да�ти�й�роз�ва�лю�ва�ти�ся.
Ще�один�мi�нус�—�брак�ви�бо�ру.

Як�що� ви� ку�пи�ли� го�то�вий� бу�ди�-
нок,�то�унi�таз,�ван�ну,�уми�валь�ни�-
ки�до�ве�деть�ся�вста�но�ви�ти�там,�де
це�пе�ред�ба�че�но,�а�не�там,�де�вам
би�хо�тi�ло�ся.�Те�ж�са�ме�—�з�на�бо�-
ром� ро�зе�ток� та� ба�та�ре�я�ми,� якi
грi�ти�муть�стi�ну�са�ме�там,�де�ви
мрi�я�ли�пос�та�ви�ти�хо�ло�диль�ник.

Гор дiсть, 
роз тяг ну та на ро ки
Iн�ди�вi�ду�аль�не�бу�дiв�ниц�тво�має

цi�лу�низ�ку�пе�ре�ваг.�По-пер�ше,�ви
змо�же�те� са�мос�тiй�но� об�ра�ти� дi�-
лян�ку�пiд�за�бу�до�ву�i�бу�де�те�впев�-
не�нi,�що�грун�ти�на�нiй�пра�виль�нi
i�ваш�бу�ди�нок�не�пiд�топ�лю�ва�ти�-
ме�кож�ної�осе�нi�чи�вес�ни,�а�фун�-
да�мент� не� про�ся�де� вже� че�рез
кiль�ка� ро�кiв.� По-дру�ге,� про�ект
змо�же�те�об�ра�ти�са�мос�тiй�но�—�а
не�виб�ра�ти�най�при�ваб�ли�вi�ший�з
3-4�ти�по�вих,�якi�вам�зап�ро�по�ну�-
ють�про�дав�цi.�Са�мос�тiй�но�обе�ре�-
те�тех�но�ло�гiю�i�на�дiй�них�пiд�ряд�-
ни�кiв,� якi� втi�лю�ва�ти�муть� ва�шу
мрiю�у�жит�тя.�Змо�же�те�кон�тро�-
лю�ва�ти�про�цес�i�впев�ни�тись,�що
стi�ни�утеп�лю�ють�пот�рiб�ни�ми�ма�-
те�рi�а�ла�ми,� а� ро�зет�ки� —� у� тих
мiс�цях�i�у�тiй�кiль�кос�тi,�яку�ви�ба�-
жа�є�те.
Та�як�що�ви�вже�ви�рi�ши�ли�бу�-

ду�ва�ти�ся�са�мос�тiй�но,�на�би�рай�те�-
ся�тер�пiн�ня.�Ад�же�про�цес�три�ва�-
лий�та�тру�до�мiс�ткий.�Мо�же�ста�-
ти�ся�так,�що�про�ект,�на�роз�роб�ку
яко�го�вже�вит�ра�че�но�кiль�ка�мi�ся�-
цiв,�не�«впи�су�єть�ся»�у�фор�му�дi�-
лян�ки�i�пот�ре�бує�змiн.�А�про�раб,
за�ми�лив�ши� вам� очi� нез�ро�зу�мi�-
лою�тер�мi�но�ло�гi�єю,�тiль�ки�iмi�тує
бур�хли�ву�дi�яль�нiсть.�То�му�як�що
ви�хо�че�те�справ�дi�кон�тро�лю�ва�ти
про�цес,�а�не�вит�ра�ча�ти�гро�шi�на
не�вi�до�мi�й�нез�ро�зу�мi�лi�проб�ле�ми,
пi�дiй�дiть�до�пи�тан�ня�сер�йоз�но.�I
оз�на�йом�те�ся� з� про�це�сом� бу�дiв�-
ниц�тва� са�мос�тiй�но�—�тим�па�че,
що�спе�цi�аль�ної�лi�те�ра�ту�ри�за�раз
вдос�таль.
На�ос�та�нок�за�у�ва�жи�мо,�що�вар�-

тiсть� бу�дiв�ниц�тва� од�но�го� квад�-

рат�но�го�мет�ра�ка�пi�таль�но�го�цег�-
ля�но�го� бу�дин�ку� ста�но�ви�ти�ме� в
се�ред�ньо�му�800-900�до�ла�рiв.�Як�-
що�прип�лю�су�ва�ти�сю�ди�вар�тiсть
дi�лян�ки�зем�лi� (приб�лиз�но�10-15
тис.� до�ла�рiв),� внут�рiш�нє� оз�доб�-
лен�ня�та�роз�роб�ку,�то�са�мо�туж�ки
збу�до�ва�ний� дiм� за�галь�ною� пло�-
щею� в� 150� квад�рат�них� мет�рiв
обiй�деть�ся�в�150-170�ти�сяч�до�ла�-
рiв.�Ку�пiв�ля�ж�го�то�во�го�бу�дин�ку

та�кою� пло�щею� у� ко�тед�жно�му
мiс�теч�ку� обiй�деть�ся� у� 170-200
ти�сяч�до�ла�рiв.�Та�ще�й�до�ве�деть�-
ся� са�мо�туж�ки� ро�би�ти� всi� внут�-
рiш�нi�ро�бо�ти.
Ну,�i�не�за�бу�вай�те,�що�бу�ди�нок,

збу�до�ва�ний� са�мос�тiй�но� —� це
при�вiд� для� не�а�би�я�кої� гор�дос�тi.
Пiс�ля� цьо�го� вам� за�ли�шить�ся
тiль�ки�по�са�ди�ти�десь�на�дi�лян�цi
де�ре�во�i�ви�рос�ти�ти�на�щад�ка.

Збу�ду�ва�ти�дiм�сво�єї�мрiї
—�не�так�лег�ко,�як�зда�-

єть�ся.� Для� цьо�го� пот�рiб�но
на�сам�пе�ред� чiт�ко� уя�ви�ти,
що�са�ме�ви�зби�ра�є�тесь�бу�-
ду�ва�ти:�ха�тин�ку�Бi�лос�нiж�-
ки,�за�мок�Дра�ку�ли�чи�аме�-
ри�кан�ське�бун�га�ло.�А�по�тiм
ви�рi�ши�ти� —� ма�лю�ва�ти
май�бут�нiй� дiм� в� iн�ди�вi�ду�-
аль�но�му�по�ряд�ку�чи�прос�-
то�ку�пи�ти�про�ект,�який�як�-
най�пов�нi�ше�вiд�по�вi�дає�ва�-
шим� уяв�лен�ням� про� май�-
бут�нє�жит�ло.

Най важ че — 
по ча ти
Пе�ред�роз�роб�кою�про�ек�-

ту� бу�дiв�ниц�тва� слiд� про�-
вес�ти�так�зва�ну�ге�о�ло�гiч�ну
роз�вiд�ку�зе�мель�ної�дi�лян�-
ки.�Ад�же�на�вiть�як�що�бу�-
ди�нок�мрiї�ма�я�чiє�у�вас�пе�-
ред�очи�ма�п’ять�ро�кiв�пос�-
пiль,�не�факт,�що�вам�вдас�-
ться�йо�го�по�бу�ду�ва�ти:�фун�-
да�мент�i�кон�струк�цiя�жит�-
ла� за�ле�жать� са�ме� вiд� ре�-
зуль�та�тiв�ек�спер�ти�зи.
Пос�лу�ги�з�ге�о�ло�го�роз�вiд�-

ки�на�да�ють�ба�га�то�ком�па�нiй
—пот�рiб�но� прос�то� об�ра�ти
най�кра�щу� та� пе�ре�вi�ри�ти
на�яв�нiсть�у�неї�лi�цен�зiї�на
про�ве�ден�ня� ро�бiт.� Пiс�ля
цьо�го�на�ва�шу�дi�лян�ку�при�-
ї�дуть� спе�цi�а�лiс�ти,� про�бу�-
рять�двi�свер�дло�ви�ни�зав�-
глиб�шки� до� 15� мет�рiв� i
уваж�но�вив�чать�грун�ти.�Во�-

ни� ви�да�дуть� вам�вис�но�вок
ек�спер�ти�зи,�з�яким�мож�на
смi�ли�во�йти�до�ар�хi�тек�то�ра.
Обiй�деть�ся�та�ка�про�це�ду�ра
в� 4-5� ти�сяч� до�ла�рiв.� Але
еко�но�ми�ти�на�нiй�не�мож�на,
як�що� ви� хо�че�те,� щоб� дiм
сто�яв�де�кiль�ка�де�ся�ти�лiть.
Ко�ли� ви� от�ри�ма�ли� вис�-

нов�ки�ек�спер�ти�зи,�по�чи�на�-
єть�ся�най�важ�че:�ви�бiр�про�-
ек�ту� або� ж� ар�хi�тек�то�ра.� I
тут�уже�пот�рiб�но�точ�но�ро�-
зу�мi�ти,�що�са�ме�ви�ма�є�те�на
ме�тi�от�ри�ма�ти.�Як�що�у�вас
не�має�особ�ли�вих�по�ба�жань
до�зов�нiш�ньо�го�виг�ля�ду�ва�-
шої�май�бут�ньої�фор�те�цi,�є
сенс�звер�ну�ти�ся�до�про�ек�-
тних�бю�ро.�У�них�ви�змо�же�-
те�знай�ти�ве�ли�чез�ну�кiль�-
кiсть�го�то�вих,�або,�як�їх�ще
на�зи�ва�ють,�ти�по�вих�про�ек�-
тiв.�Всi�во�ни,�зви�чай�но,�з’я�-
ви�ли�ся�на�свiт�як�iн�ди�вi�ду�-
аль�нi.�Але�пiс�ля�ре�а�лi�за�цiї
кож�ний�та�кий�про�ект�стає
дос�туп�ним�усiм�ба�жа�ю�чим,
а� от�же� —пе�рет�во�рю�єть�ся
на�ти�по�вий.�I�тут�уже�пот�-
рiб�но�зва�жа�ти�вик�люч�но�на
йо�го� фун�кцi�о�наль�нiсть� та
при�ваб�ли�вiсть:�мо�же� ви�я�-
ви�ти�ся,� що,� ок�рiм� вас� та
влас�не� ав�то�ра� про�ек�ту,
бiль�ше�вiн�нi�ко�му�до�ду�шi
не�при�пав.�А�от�же,�вiд�нос�-
ний�ек�склю�зив�вам�за�без�-
пе�че�но.� Не�ма�ла� пе�ре�ва�га
ти�по�во�го� про�ек�ту�—от�ри�-
мав�ши�йо�го�на�ру�ки,�мож�на
вiд�ра�зу�прис�ту�па�ти�до�бу�-
дiв�ниц�тва.�Роз�роб�лен�ня�ж

iн�ди�вi�ду�аль�но�го� про�ек�ту
мо�же� роз�тяг�ну�ти�ся� у� ча�сi
на�3-4�мi�ся�цi.�Єди�не,�на�що
вар�то�звер�ну�ти�ува�гу:�пот�-
рiб�но� сфо�тог�ра�фу�ва�ти
влас�ну�дi�лян�ку�зем�лi�та�по-
п�ро�си�ти�ди�зай�не�ра�спiв�вiд�-
нес�ти� її� з� об�ра�ним�про�ек�-
том.� Або,� iнак�ше� ка�жу�чи,
«прив’я�за�ти»�її�до�про�ек�ту.
Кош�тує� та�ка� пос�лу�га
близь�ко�500�до�ла�рiв.�Але�ви
от�ри�ма�є�те�прос�то�ро�ве�зоб�-
ра�жен�ня�то�го,�як�са�ме�ваш
май�бут�нiй�бу�ди�нок�виг�ля�-
да�ти�ме�на�об�ра�нiй�дi�лян�цi.

Прос тi пра ви ла,
якi за о щад жу ють
нер ви
Як�що�ж�все-та�ки� за�баг�-

ло�ся�звес�ти�дав�но�ом�рi�я�ний
i�вип�ле�ка�ний�фан�та�зi�єю�бу�-
ди�нок,�вам�пря�ма�до�ро�га�до
ар�хi�тек�то�ра.� Але� пот�рiб�но
чiт�ко� ус�вi�дом�лю�ва�ти,� що
вiн�—�не�ча�рiв�ник�i�не�те�ле�-
пат.�То�му�ви�ра�зи�на�кшталт
«я�по�яс�нив,�а�вiн�не�хай�ма�-
лює»�—�в�май�бут�ньо�му�пе�-
рет�во�рять�ся�ли�ше�на�го�лов�-
ний�бiль.�I�рiч�тут�не�ли�ше�у
сла�вi�ар�хi�тек�то�ра�—�хоро-
ших� ав�то�рiв� вис�та�чає,� їх
мож�на�знай�ти�без�лiч�—�а�у
ва�шо�му�ба�жан�нi�пе�ре�ро�би�-
ти�i�до�пов�ни�ти�зап�ро�по�но�-
ва�ний�вам�ва�рi�ант.�То�му�аби
уник�ну�ти� у� май�бут�ньо�му
ку�пи� проб�лем,� вар�то� за�-
пам’я�та�ти�нас�туп�не:

♦ не� на�ма�гай�те�ся� знай�ти
най�вi�до�мi�шо�го�ар�хi�тек�то�-
ра.�Шу�кай�те�то�го,�чиї�ро�-
бо�ти� вам� до� впо�до�би.
Прос�то�про�гу�ляй�те�ся�мiс�-
ця�ми,� гус�то� за�бу�до�ва�ни�-
ми�при�ват�ни�ми�бу�дин�ка�-
ми,�обе�рiть�се�ред�них�тi,
що�впа�да�ють�в�око,�i�дiз�-
най�те�ся�у�ха�зя�їв�iм’я�ав�-
то�ра.�Заз�ви�чай�во�ни�охо�-
че�дi�лять�ся�iн�фор�ма�цi�єю,
ад�же�цi�ка�вiсть�до�їх�ньо�го
бу�дин�ку�при�єм�но�зiг�рi�ває
са�мо�люб�ство;

♦ спла�нуй�те�фун�кцi�о�наль�-
нiсть� бу�дин�ку� та� кiль�-
кiсть� лю�дей,� якi� жи�ти�-
муть� там� пос�тiй�но.� Тут
вар�то�пам’я�та�ти,�що�дi�ти,
яких� ви� ли�ше� пла�ну�є�те,
мо�жуть� у� май�бут�ньо�му
ви�я�ви�ти�ба�жан�ня�жи�ти�з
ва�ми� пос�тiй�но.� А� от�же,
вар�то�зап�ла�ну�ва�ти�па�ру-
трiй�ку�зай�вих�кiм�нат.

♦ при�га�да�ти� кiль�кiсть� ро�-
ди�чiв� та�дру�зiв,� яких�ви
час�то� прий�ма�є�те� вдо�ма.
Цi� лю�ди� пот�ре�бу�ва�ти�-
муть�кiм�нат,� i�нав�ряд�чи
оцi�нять,�як�що�ви�на�ма�га�-
ти�ме�те�ся�вклас�ти�їх�спа�-
ти�всiх�ра�зом�у�за�лi,�«бо
во�на�ве�ли�ка».

♦ по�ду�май�те,�як�кра�ще�роз�-
мiс�ти�ти�га�раж,�—�пiд�од�-
нi�єю�крiв�лею�з�бу�дин�ком
чи� по�ряд,� у� пiд�соб�но�му
при�мi�щен�нi.� Все-в-од�но�-
му�—� прин�цип� зруч�ний,
ад�же� еко�но�мить� опа�лен�-
ня,�але�як�що�в�сiм’ї�бiль�-

ше�од�нi�єї�ма�ши�ни,�вар�то
пе�ред�ба�чи�ти�або�до�дат�ко�-
вi�мiс�ця�пар�ков�ки,�або�ок�-
ре�мий�га�раж�на�дi�лян�цi.

♦ чiт�ко�уя�вiть�фор�му�май�-
бут�ньо�го� бу�дин�ку.� Нап�-
рик�лад,� фор�ма� ку�ба� пе�-
ред�ба�чає�най�мен�шу�дов�-
жи�ну� стiн.� А� от�же� —
знач�но� пiд�ви�щує� теп�ло�-
iзо�ля�цiю.�Про�те�на�прак�-
ти�цi� бiль�шiсть� за�бу�дов�-
ни�кiв� на�дає� пе�ре�ва�гу
пря�мо�кут�но�му�па�ра�ле�ле�-
пi�пе�ду�—� у� та�кiй� фор�мi
знач�но�прос�тi�ше�спла�ну�-
ва�ти�кiм�на�ти�та�пiд�соб�нi
при�мi�щен�ня.� Не� вар�то
зва�жа�ти�на�мо�ду�та�бу�ду�-
ва�ти�щось�на�зра�зок�шес�-
ти�кут�ної� зiр�ки� —� мо�да
ско�ро�ми�ну�ща.�Вар�то�зва�-
жа�ти� вик�люч�но� на�фун�-
кцi�о�наль�нiсть� та� ло�гiч�-
нiсть� пе�ре�хо�ду� з� од�нi�єї
кiм�на�ти�до�iн�шої.
Вар�тiсть� про�ек�ту� ду�же

рiз�нить�ся�i�мо�же�ся�га�ти�30-
300�до�ла�рiв�за�квад�рат�ний

метр.� Все� за�ле�жить� вик�-
люч�но�вiд�ва�ших�фi�нан�со�-
вих� мож�ли�вос�тей,� а� от�же
—�i�вiд�роз�мi�ру�май�бут�ньо�-
го�бу�дин�ку,�i�вiд�ма�те�рi�а�лiв,
i� вiд� iн�же�нер�ної� час�ти�ни.
Як�що� ж� ви,� по�гу�ляв�ши
мiсь�ки�ми� за�бу�до�ва�ми,� ви�-
пад�ко�во�на�ди�ба�ли�бу�ди�нок
сво�єї� мрiї,� смi�ли�во� про�по�-
нуй�те� влас�ни�кам� про�да�ти
вам�про�ект.�Во�ни�са�мi�за�цi�-
кав�ле�нi�у�то�му,�аби�хоч�час�-
тко�во�«вiд�би�ти»�гро�шi,�вит�-
ра�че�нi� на� йо�го� роз�роб�ку.
Але�пла�ти�ти�бiль�ше�400�до�-
ла�рiв�за�та�кий�про�ект�спе�-
цi�а�лiс�ти�не�ре�ко�мен�ду�ють.
Iн�ди�вi�ду�аль�ний� про�ект,

за�мов�ле�ний�у�ар�хi�тек�то�ра,
обiй�деть�ся� мi�нi�мум� у� 500-
600�до�ла�рiв�—�за�умо�ви,�що
ви�хоч�на�50%�зна�є�те,�чо�го
хо�че�те.�З�цi�єї� су�ми�20%�—
ес�кiз�ний� план,� ще� 60%� —
ро�бо�ча�до�ку�мен�та�цiя�i�20%
—� роз�роб�ки� iз� су�мiж�них
сфер�—�елек�три�фi�ка�цiя,�во�-
до�пос�та�чан�ня,�теп�ло�ме�ре�жi.

Не�ти�по�вий�пiд�хiд
Проб�ле�ма. Як пра виль но дiб ра ти про ект для бу дiв ниц тва

Ку�пу�ва�ти�чи�бу�ду�ва�ти?

Якщо будуєте самі, впевнені у якості

Ф
от

о 
з 

са
йт

у
fa

n.
as

sa
la

m
.r

u

Iн�ди�вI�ду�аль�ний�про�ект�пот�рIБен,�як�що:

Який дім кращий?
Го�то�вий�бу�ди�нок Бу�ди�нок�влас�но�го�ви�роб�ниц�тва

Пере�ва�ги Не�до�лi�ки Пе�ре�ва�ги Не�до�лi�ки

Мен�ше�ча�су�
на�пе�ре�се�лен�ня

Не�зав�жди�якiс�нi
ма�те�рi�а�ли

Мож�на�са�мос�тiй�но
об�ра�ти�про�ект�
i�ма�те�рi�а�ли

Бу�дiв�ниц�тво�
мо�же�роз�тяг�ну�ти�ся
на�кiль�ка�ро�кiв

На�яв�нiсть�
ко�му�нi�ка�цiй�

i�пiд’їз�них�шля�хiв
Вiд�сут�нiй�кон�троль
за�бу�дiв�ниц�твом

Мож�на�
кон�тро�лю�ва�ти�

про�цес�
бу�дiв�ниц�тва

До�ве�деть�ся�
са�мо�туж�ки�

офор�млю�ва�ти�
всi�до�ку�мен�ти�
та�доз�во�ли

Роз�ви�не�на�
iн�фрас�трук�ту�ра

(са�до�чок,�ма�га�зин,
ба�сейн)

Не�мож�на�змi�ни�ти
пла�ну�ван�ня

Низь�ка�цi�на�
(у�по�рiв�нян�нi�
з�ко�тед�жем)

Бри�га�ду�
пот�рiб�но�пос�тiй�но�
кон�тро�лю�ва�ти,
щоб�не�ку�пу�ва�ти
зно�ву�те,�що�вкра�ли

На�яв�на�вся�
не�об�хiд�на�

до�ку�мен�та�цiя

Ви�со�ка�цi�на�
(у�по�рiв�нян�нi�
зi�збу�до�ва�ним�
самостійно)

При�вiд�
для�гор�дос�тi

Iн�же�нер�нi�
ко�му�нi�ка�цiї�
до�ве�деть�ся�
прок�ла�да�ти�
са�мо�туж�ки

❶ На ва шiй зе мель нiй дi лян цi слаб кi грун ти або ви со кий рi вень
пiд зем них вод.

❷ Про пор цiї дi лян ки важ ко наз ва ти стан дар тни ми.
❸ Рель єф дi лян ки має на хил бiль ше 3%.
❹ Ви ма є те особ ли вi по ба жан ня що до внут рiш ньо го або зов -

нiш ньо го виг ля ду бу дин ку (як що ви хо че те дiм у виг ля дi зiр -
ки або зи мо вий сад на да ху).

❺ Не об хiд на нес тан дар тна фун кцi о наль на схе ма (бу ди нок для
сiм’ї плюс бу ди нок для гос тей плюс при бу до ва для стра у сiв).

❻ При ре кон струк цiї вже на яв ної за бу до ви — на вiть як що во -
на пов нiс тю збi га єть ся з на яв ним ти по вим про ек том.
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«Уря�до�вий�кур’ єр»

Iн�ди�вi�ду�аль�не�бу�дiв�ниц�-тво� заз�ви�чай� є� до�сить
не�де�ше�вою�спра�вою.�Тим
па�че,�на�вiть�у�пе�рi�од�еко�-
но�мiч�ної�кри�зи�по�тен�цi�й�нi
по�куп�цi�не�пе�рес�та�ють�цi�-
ка�ви�ти�ся�бу�дiв�лею�влас�-
них� по�меш�кань.� I� це� має
сенс� —� цi�ни� на� жит�ло
про�дов�жу�ють� па�да�ти,
зде�шев�ша�ла�та�кож�i�зем�-
ля.� То�му,� мож�ли�во,� са�ме
за�раз,�ко�ли�лю�ди,�якi�ма�-
ють�мож�ли�вiсть�прид�ба�ти
жит�ло,� дедалі� час�тi�ше
вiд�да�ють� пе�ре�ва�гу� при�-
ват�но�му�бу�дин�ку.

Най�до�рож�ча
цег�ла
Так� уже� скла�ло�ся,� що
для�ук�ра�їн�ця�жи�ти�в�при�-
ват�но�му�доб�рот�но�му�цег�-
ля�но�му�бу�дин�ку�—�ве�ли�ка
мрiя.� То�му� пси�хо�ло�гiч�но
на�шi�клi�єн�ти�не�го�то�вi�до
ку�пiв�лi� або� бу�дiв�ниц�тва
йо�го�iз�яки�хось�iн�ших�ма�-
те�рi�а�лiв.� Але� ос�тан�нi�ми
ро�ка�ми� рек�ла�ма� ро�бить
свою�спра�ву�i�де�да�лi�час�-
тi�ше�з’яв�ля�ють�ся�бу�дiв�лi
iз�аль�тер�на�тив�них�ма�те�рi�-
а�лiв.
До�ре�чi,�бу�ди�нок�iз�цег�-
ли�—�най�до�рож�чий.� Так,
за�да�ни�ми�ком�па�нiї�«Буд�-
пар�тнер»�(Ки�їв),�ни�нi�цi�на
од�но�го�квад�рат�но�го�мет�ра
цег�ля�но�го�бу�дин�ку�ста�но�-
вить�у�се�ред�ньо�му�вiд�800
до� 900� до�ла�рiв.� Прав�да,
слiд�ска�за�ти,�що�ком�па�нiї
на�да�ють� сут�тє�вi� зниж�ки,
як�що�клi�єнт�за�мов�ляє�бу�-
дiв�ниц�тво�дво�по�вер�хо�во�го
бу�дин�ку�iз�ве�ли�ки�ми�пло�-
ща�ми.�А�бу�ди�нок�пло�щею

100�кв.�м�кош�ту�ва�ти�ме,�та�-
ким�чи�ном,�до�90�тис.�до�-
ла�рiв.
Як�що�по�рiв�ню�ва�ти�цег�-
лу,�яка�ви�ко�рис�то�ву�ва�ла�-
ся�для�бу�дiв�ниц�тва�за�ра�-
дян�ських� ча�сiв,� iз� те�пе�-
рiш�ньою,�то�рiз�ни�ця�оче�-
вид�на.�Сьо�год�нi�цег�ла�ви�-
роб�ле�на� у� виг�ля�дi� лег�кої
ке�ра�мi�ки�й�має�ба�га�то�дi�-
рок,�якi�роб�лять�її�над�зви�-
чай�но� теп�ло�i�зо�ля�цiй�ною.
До� то�го� ж� цег�ла� збе�рi�гає
свої�влас�ти�вос�тi�ба�га�то�ро�-
кiв,� во�на� не� го�рить,� не
гниє,�ат�мос�фер�нi�яви�ща�та
со�няч�нi�про�ме�нi�не�псу�ють
її�вза�га�лi�нi�я�ким�чи�ном.
У�той�же�час�тре�ба�ска�-
за�ти� i� про� не�до�лi�ки� при�-
ват�но�го�бу�дин�ку�iз�цег�ли.
Так,� цег�ля�ний� роз�чин,
яким� пок�ри�ва�ють� стi�ни
при�оз�доб�лен�нi,�зат�ри�мує
тре�ти�ну�теп�ла.�Цег�ла�є�гiг�-
рос�ко�пiч�ною,� то�му� во�на
мов�губ�ка�всмок�тує�во�ло�-
гу.�Ве�ли�ким�не�до�лi�ком�бу�-
дiв�ниц�тва�ко�тед�жiв�iз�цег�-
ли�є�те,�що�для�них�тре�ба
го�ту�ва�ти� мiц�ний� фун�да�-
мент.� А� вiд�так� i� тер�мi�ни

бу�дiв�ниц�тва�знач�но�збiль�-
шу�ють�ся.

Най�теп�лi�шi�
у�свi�тi
Бать�кiв�щи�ною� бу�дин�-
кiв,� зве�де�них� кар�кас�но-
щи�то�вим�ме�то�дом,�вва�жа�-
єть�ся� Пiв�нiч�на� Аме�ри�ка.
Пiс�ля� за�кiн�чен�ня� Дру�гої
свi�то�вої� вiй�ни� у�США� та
Ка�на�ду�ду�же�зрос�ли�по�то�-
ки� мiг�ран�тiв,� i� для� то�го,
щоб�при�бу�лих�лю�дей�роз�-
се�ли�ти,� i� бу�ло�ви�най�де�но
цей� спо�сiб� зве�ден�ня� бу�-
дин�кiв.� А� для� ви�ко�нан�ня
цi�єї�ме�ти�тре�ба�бу�ло,�щоб
та�кi�бу�дiв�лi�спо�руд�жу�ва�-

ли�ся�в�ду�же�стис�лi�тер�мi�-
ни,�бу�дiв�ниц�тво�бу�ло�все�-
се�зон�ним,�а�жит�ло�—�ком�-
фор�тним.
Суть�тех�но�ло�гiї�—�в�роз�-
по�дi�лi�не�су�чої�та�теп�ло�i�зо�-
ляційної� фун�кцiй� по�мiж
рiз�ни�ми�ма�те�рi�а�ла�ми.�Ос�-
но�вою� та�ко�го� бу�дин�ку� є
кар�кас�iз�су�хо�го�де�ре�ва,�iз
зов�нiш�ньої�сто�ро�ни�вiн�об�-
ши�ва�єть�ся�не�го�рю�чи�ми�це�-
мен�тно-струж�ко�ви�ми�пли�-
та�ми,�а�зсе�ре�ди�ни�стi�на�за�-
пов�ню�єть�ся�вог�нет�рив�кою
ба�заль�то�вою�ва�тою.
Як�заз�на�чає�ко�рес�пон�-
ден�ту�«Уря�до�во�го�кур’є�-
ра»�ме�нед�жер�iз�про�да�жу
фiр�ми� «Ки�їв�мiсь�кбуд»
Юрiй�Сем�чук,�сьо�год�нi�iс�-
нує� два� ви�ди� каркас�но-
щи�то�вих� бу�дин�кiв� —
влас�не� кар�кас�но-щи�то�-
вий� та� ме�тод� зби�ран�ня
кар�ка�са�за�мiс�цем�мон�та�-
жу.�Дру�гий�ме�тод�зус�трi�-
ча�єть�ся�час�тi�ще�в�iн�ди�вi�-
ду�аль�но�му�бу�дiв�ниц�твi,�а
пер�ший� спо�сiб� ви�ко�рис�-
то�ву�єть�ся�для�бу�дiв�ниц�-
тва�цi�лих�ко�тед�жних�мiс�-
те�чок.

«По�зи�тив�ни�ми� якос�тя�-
ми�кар�кас�но-щи�то�вих�бу�-
дин�кiв�є�те,�що�во�ни�вва�-
жа�ють�ся�най�теп�лi�ши�ми�у
свi�тi.� Не�га�тив�нi� мо�мен�ти
—�бу�ди�нок,�на�вiд�мi�ну�вiд
чис�то�де�рев’я�них,�не�«ди�-
хає».� То�му� влiт�ку� там
прос�то�не�об�хiд�но�ко�рис�ту�-
ва�ти�ся� кон�ди�цi�о�не�ра�ми,
за�те� взим�ку� ду�же� теп�ло.
До�то�го�ж�та�кий�бу�ди�нок
не�мож�на�наз�ва�ти�еко�ло�-
гiч�но�чис�тим»,�—�заз�на�чає
вiн.
Од�нак� слiд� до�да�ти,� що
кар�кас�нi� бу�дин�ки� ду�же
зруч�нi�для�зби�ран�ня.�Так,
на� го�то�во�му� фун�да�мен�тi
мож�на� звес�ти� дiм� за� 3-4
днi.�А�кон�струк�тив�нi�влас�-
ти�вос�тi�да�ють�змо�гу�ро�би�-
ти�будь-який�ди�зайн,�що�є
не�а�би�я�кою� пе�ре�ва�гою.
Втiм,�як�що�ви�бу�де�те�зби�-
ра�ти�та�кий�бу�ди�нок�са�ме
на�пiд�при�єм�ствi,�то�мож�на
до�сяг�ну�ти�знач�ної�точ�нос�-
тi,�а�це�пог�лег�шує�i�про�цес
про�ве�ден�ня�оз�доб�лю�валь�-
них�ро�бiт.
Ще�важ�ли�ва�по�зи�тив�на
якiсть� та�ких� бу�дин�кiв�—
зас�то�су�ван�ня� не�го�рю�чої
ва�ти�та�спе�цi�аль�них�до�мi�-
шок�для�оз�доб�лен�ня�па�не�-
лей�зво�дить�ри�зик�по�же�жi
до�мi�нi�му�му.
Пе�ре�лiк�ма�те�рi�а�лiв�для
оз�доб�лен�ня� кар�кас�но�го
бу�дин�ку� є� чи�ма�лим.� Так,
iз�зов�нi� мо�жуть� ви�ко�рис�-
то�ву�ва�ти�ся�фа�сад�на�шту�-
ка�тур�ка,� фа�сад�нi� фар�би,
сай�динг,�плит�ка�то�що.�Для
внут�рiш�ньо�го�—�де�рев’я�-
на� об�шив�ка,� гiп�со�кар�тон,
па�не�лi,�шпа�ле�ри.
За�сло�ва�ми�Ю.�Сем�чу�ка,
цi�ни�на�та�кi�бу�дин�ки,�зви�-
чай�но,� бу�дуть� ниж�чи�ми,
нiж� на� де�рев’я�нi.� «Од�нак
на�оз�доб�лен�ня�та�кож�тре�-
ба�вит�ра�ти�ти�ся.�У�цi�ло�му
ж� вар�тiсть� од�но�го� квад�-
рат�но�го�мет�ра�та�ко�го�бу�-
дин�ку�мо�же�ко�ли�ва�ти�ся�в
роз�мi�рi�3,5-4�тис.�грн»,�—
заз�на�чає�вiн.
Та�ким� чи�ном,� бу�ди�нок
за�галь�ною� пло�щею� 100
кв. м�обiй�деть�ся�клi�єн�то�вi

приб�лиз�но�до�50�тис.�дол.
Слiд� вра�хо�ву�ва�ти,�що� це
бу�де�цi�на�з�оз�доб�лен�ням.
Вірогідно,�са�ме� цим
мож�на� по�яс�ни�ти� збiль�-
шен�ня�по�пи�ту�на�се�лен�ня
на�та�кi�бу�дин�ки�ос�тан�нi�ми
ро�ка�ми.�Од�нак,� на� дум�ку
спе�цi�а�лiс�тiв,�мо�же�ста�ти�-
ся�так,�що�з�оз�доб�лен�ням
та�кий� бу�ди�нок� кош�ту�ва�-
ти�ме�на�вiть�до�рож�че,�нiж
цег�ля�ний.

Еко�ло�гiч�нiсть�
пi�но�бе�то�ну
Про�бу�дин�ки�iз�пi�ноб�ло�-
кiв�пи�са�ли�сво�го�ча�су�чи�-
ма�ло.� Цей� ма�те�рi�ал� при�-
ду�ма�ли�не� на�За�хо�дi,� а� у
Ро�сiї�ще�в�30-х�ро�ках�ми�-
ну�ло�го�сто�рiч�чя,�а�вже�по�-
тiм�вiн�здо�був�ши�ро�ку�по�-
пу�ляр�нiсть�у�рiз�них�кра�ї�-
нах.�На�сам�пе�ред�че�рез�те,
що� за� теп�лоп�ро�вiд�ни�ми
якос�тя�ми�цей�ма�те�рi�ал�у
кiль�ка� ра�зiв� кра�щий� за
си�лi�кат�ну� або� ке�ра�мiч�ну
цег�лу.�До�то�го�ж�вiн�є�чу�-
до�вим� зву�ко�i�зо�ля�то�ром.
Пi�но�бе�тон�та�кож�є�до�во�лi

еко�ло�гiч�ним.�За�цi�єю�якiс�-
тю�вiн�пос�ту�па�єть�ся�ли�ше
де�ре�ву.�В�той�же�час�еко�-
ло�гiч�нiсть�цег�ли�та�ком�по�-
зит�них�бло�кiв�у�10-20�ра�-
зiв�ниж�ча.
Од�нак�не�все�так�од�ноз�-
нач�но�у� ви�ко�рис�тан�нi� пi�-
но�бе�то�ну,� особ�ли�во� для
зве�ден�ня� при�ват�них� бу�-
дин�кiв.� Уся� суть� у� то�му,
що�цей�ма�те�рi�ал�є�лег�ким,
але� це� ли�ше� до�дає� йо�му
не�до�лi�кiв�—�не�су�ча�здат�-
нiсть� цег�ля�ної� стi�ни� зав�-
тов�шки�25� см� є� та�кою�ж,
як�i�у�се�ред�ньос�та�тис�тич�-
но�го� пi�но�бе�тон�но�го� бло�ка
зав�тов�шки�50�см.�То�му�ще
на�ста�дiї�про�ек�ту�пот�рiб�но
про�вес�ти� роз�ра�хун�ки� i
дiй�ти�вис�нов�ку,�який�са�ме

пi�но�бе�тон�тре�ба�ви�ко�рис�-
то�ву�ва�ти� для� не�су�чих
стiн,�а�який�для�внут�рiш�-
нiх.
Як�що�цьо�го�не�зро�би�ти,
то�та�кий�бу�ди�но�чок�ста�не
до�во�лi� тен�дiт�ним,� на
кшталт�яй�це�вої�шка�ра�лу�-
пи.�За�сло�ва�ми�ди�рек�то�ра
ком�па�нiї� «Те�ле�ос-Буд»
Олек�сан�дра�Те�ре�хо�ва,�за
рiк� пiс�ля� ви�роб�ниц�тва� у
тi�лi�пi�ноб�ло�ка�ут�во�рю�ють�-
ся�мiк�рот�рi�щи�ни.
«То�му� я� зав�жди� ре�ко�-
мен�дую�лю�дям,�якi�ма�ють
ба�жан�ня� по�бу�ду�ва�ти� бу�-
ди�нок�iз�пi�ноб�ло�кiв,�внут�-
рiш�нє� оз�доб�лен�ня� про�во�-
ди�ти�за�рiк�пiс�ля�бу�дiв�ниц�-
тва�ко�роб�ки�до�му,�шту�ка�-
ту�ри�ти�стi�ни�ли�ше�iз�ви�ко�-
рис�тан�ням� шту�ка�тур�ної
сiт�ки,� тре�ба� вiд�мо�ви�ти�ся
вiд� глад�ко�го� фар�бу�ван�ня
стiн»,�—�заз�на�чає�вiн.
На�дум�ку�фа�хiв�цiв,�для
прис�ко�рен�ня�бу�дiв�ниц�тва
бу�дин�кiв�тре�ба�зас�то�со�ву�-
ва�ти� якiс�ний� ма�те�рi�ал� i
зво�ди�ти� ли�ше� iз� про�фе�-
сiй�ни�ми� спе�цi�а�лiс�та�ми.
Що�сто�су�єть�ся�цiн�на�бу�-
дин�ки�iз�пi�ноб�ло�кiв,�то�тут

тре�ба�заз�на�чи�ти:�їх�нi�по�-
каз�ни�ки� за�ле�жать� вiд
склад�нос�тi� � об’єк�тiв,� фi�-
нiш�но�го� оз�доб�лен�ня� та
рiв�ня�iн�же�нер�но�го�об�лад�-
нан�ня.� Та�ким� чи�ном,� вiд
тех�но�ло�гiї�цi�на�за�ле�жа�ти�-
ме�в�ос�тан�ню�чер�гу.
Од�нак� мож�на� вка�за�ти
«вил�ки»�цiн.�Так,�квад�рат�-
ний�метр�у�та�ко�му�бу�дин�-
ку� еко�ном-кла�су� бу�де
кош�ту�ва�ти� 650-750� дол.,
бюд�жет-кла�су�—�700-900
дол.,� люкс-кла�су� —� вiд
900�дол.�Та�ким�чи�ном,�се�-
ред�ня�цi�на�бу�дин�ку�(який
за�клас�нiс�тю�теж�«по�се�ре�-
ди�нi»)�становитиме�80�тис.
до�ла�рiв�—�не�на�ба�га�то�де�-
шев�ше�за�цег�ля�но�го�«поб�-
ра�ти�ма».

Як�заз�на�чає�О.�Те�ре�хов,
«пiд�вод�ним�ка�ме�нем»�ви�-
ко�рис�тан�ня� пi�ноб�ло�кiв� є
те,�що,�еко�ном�ля�чи�на�ма�-
те�рi�алі,� клi�єн�ти� пла�тять
бiль�ше� за� оз�доб�лю�валь�ні
ро�бо�ти.�Та�ким�чи�ном,�стi�-
ни�по�вин�нi�бу�ти�ба�га�то�ша�-
ро�вi� i� ма�ти� зов�нiш�нiй
утеп�лю�вач.
Але�все�ж�та�ки�пе�ре�ва�га
бу�дин�кiв� iз� пi�но�бе�то�ну� в
то�му,�що�зав�дя�ки�не�по�га�-
нiй�об�роб�лю�ва�нос�тi�цьо�го
ма�те�рi�а�лу� вда�єть�ся� «за�-
лу�чи�ти�до�дiй»�на�йек�стра�-
ва�ган�тнi�шi� ди�зай�нер�ськi
рi�шен�ня.

З�лег�кiс�тю�
i�ти�шею
Ос�тан�нi�ми�ро�ка�ми�на�бу�-
ває� по�пу�ляр�нос�тi� бу�дiв�-
ниц�тво�при�ват�них�бу�дин�-
кiв� iз� че�ре�паш�ни�ка.� Сьо�-
год�нi�в�Ук�ра�ї�нi�для�цього
ви�ко�рис�то�ву�ють�ма�те�рi�ал
iз�Кри�му.�Ос�нов�ни�ми�йо�го
якос�тя�ми� є� ви�со�ка� щiль�-
нiсть,� лег�кiсть� об�роб�ки,
ра�дi�а�цiй�но� iнер�тнi� якос�тi
(тоб�то�еко�ло�гiч�на�чис�то�та),
доб�рий�рi�вень�шу�мо�i�зо�ля�-
цiї,�низь�ка�цi�на�ма�те�рi�а�лу.
Час�то-гус�то� бу�дi�вель�-
ни�ки� ви�ко�рис�то�ву�ють
сак�ський� че�ре�паш�ник.
Цей� ма�те�рi�ал� та�кож� дає
чи�ма�лу�сво�бо�ду�ди�зай�не�-
рам,�то�му�що�ка�мiнь�ду�же
лег�ко�пiд�да�єть�ся�об�роб�цi.
Бу�дин�ки�iз�че�ре�паш�ни�ка,
як�заз�на�ча�ють�фа�хiв�цi�ки�-
їв�ської� бу�дi�вель�ної� ком�-
па�нiї�«ТМФ»,�зав�жди�вiд�-
рiз�ня�ють�ся�теп�лом�та�су�-
хiс�тю.�Ка�мiнь�ха�рак�те�ри�-
зу�єть�ся�по�рис�тою�струк�-
ту�рою,� то�му� вiн� iзо�лює
будь-який�шум.
Че�ре�паш�ник� —� ду�же
лег�кий�ма�те�рi�ал,�то�му�йо�-
го� мож�на� без� будь-яких
склад�но�щiв� тран�спор�ту�-
ва�ти� на� ве�ли�кi� вiд�ста�нi.
Крим�ський�ма�те�рi�ал�мiс�-
тить�пев�ну�кiль�кiсть�йо�ду
та�со�лi,�що�ду�же�по�зи�тив�-
но� впли�ває� на� здо�ров’я
лю�дей,�якi�меш�ка�ти�муть�у
та�ко�му�бу�дин�ку.
Влiт�ку� в� ньо�му� про�хо�-
лод�но,�а�взим�ку�—�теп�ло.
Ма�те�рi�ал�не�гниє� i�не� го�-
рить,� од�нак� пiд� впли�вом
ви�со�кої� тем�пе�ра�ту�ри� ви�-
го�рає�та�псу�єть�ся.
Один� квад�рат�ний� метр
жит�ла�iз�че�ре�паш�ни�ка,�за
да�ни�ми�ком�па�нiй,�якi�пра�-
цю�ють�у�Ки�є�вi�та�сто�лич�-
но�му� ре�гi�о�нi,� на� сьо�год�нi
ко�ли�ва�єть�ся� вiд� 250� до
300 дол.�Та�ким�чи�ном,�бу�-
ди�нок�за�галь�ною�пло�щею
100�кв.�м�мож�на�по�бу�ду�ва�-
ти�за�30�тис.�дол.�Цi�на�до�-
сить�не�ви�со�ка.�Але�чи�ма�-
ло�спе�цi�а�лiс�тiв�упев�не�нi�в
то�му,� що� ли�ше� iз� че�ре�-
паш�ни�ка,�без�до�дат�ко�во�го
цег�ля�но�го�оз�доб�лен�ня,�бу�-
ду�ва�ти�не�слiд.�Рiч�у�то�му,
що�ма�те�рi�ал,�поп�ри�всi�йо�-
го�по�зи�тив�нi�якос�тi,�є�по�-
рис�тим,� су�хим,� йо�го� слiд
оз�доб�лю�ва�ти� для� то�го,
щоб� бу�ди�нок� був� бiльш
теп�лим.�А�це�в�свою�чер�гу,
звiс�но,�збiль�шує�со�бi�вар�-
тiсть� ро�бiт� i� впли�ває� на
кiн�це�ву�вар�тiсть�бу�дин�ку.

Дешево і сердито
НО�ВА�ЦIЇ.�Ук�ра�їн�цi�де�да�лi�час�тi�ше�вiд�да�ють�пе�ре�ва�гу�бу�дин�кам�iз�аль�тер�на�тив�них�ма�те�рi�а�лiв

За дім з пінобетону доведеться викласти мінімум 80 тис. доларів

По зи тив ни ми якос тя ми кар кас но-щи то вих
бу дин кiв є те, що во ни вва жа ють ся 
най теп лi ши ми у свi тi. 

Середня ціна дому із пінобетону площею
100 м2 складатиме 80 тис. дол. 
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Люд ми ла ЩЕ КУн 
для «Уря до во го кур’є ра»

Кож на лю ди на мрiє ма -
ти влас ний дах над го -

ло вою. Заз ви чай цю мрiю
по чи на ють здiй сню ва ти з
ма лень ко го: кiм на та в гур -
то жит ку, квар тир ка у
«хру щов цi» i, як фi наль ний
акорд, як що є гро шi, —
влас ний бу ди нок.

Аль тер на ти ва
не у фа во рi

У Кри му бу дин ки вже не
один де ся ток ро кiв бу ду -
ють з че ре паш ни ка — це
мiс це вий про дукт, по рiв ня -
но де ше вий, має теп лоз бе -
рi га ю чi влас ти вос тi. В мен -
ших об ся гах ви ко рис то ву -
єть ся для при ват но го бу -
дiв ниц тва ще один крим -
ський ма те рi ал — аль мiн -
ський ка мiнь. Вiн рi жеть ся
ве ли ки ми пли та ми, то му
йо го ви ко рис то ву ють пе ре -
важ но для по бу до ви ба га -
то по вер хi вок.

По ча ли з’яв ля ти ся в
Кри му й аль тер на тив нi
про по зи цiї — бу дин ки з
де ре ва та кар кас них кон -

струк цiй. Але є проб ле ма:
мiс це вих спе цi а лiс тiв, якi б
зна ли ся на їх бу дiв ниц твi
(особ ли во це сто су єть ся де -
рев’я них зру бiв), не вис та -
чає. Ос нов на пе ре ва га та -
ких са диб — швид ке бу дiв -
ниц тво. Кар кас ну бу дiв лю
мож на звес ти за два-три
мi ся цi, вар тiсть її у ра зи
мен ша. Як що бу ду ва ти са -
мо туж ки, та кий дiм обiй -
деть ся в 20 тис. до ла рiв
(бу дi вель на ком па нiя вiзь -
ме вдвi чi до рож че). А бу ди -
нок з че ре паш ни ка кош ту -

ва ти ме 70-140 тис. до ла рiв.
До то го ж, у кар кас но му
бу дин ку мож на зе ко но ми -
ти на опа лен нi: як що збу -
ду ва ти йо го пра виль но, то
не зна доб лять ся нi газ, нi
ба та реї. Ад же для обiг рi ву
там ви ко рис то ву єть ся спе -
цi аль на сис те ма кон ди цi о -
ну ван ня.

На ра зi у при ват но му
крим сько му бу дiв ниц твi
час тка бу дин кiв з аль тер -
на тив них ма те рi а лiв ся гає
ли ше 2%. Лю ди з обе реж -
нiс тю став лять ся до но во го,

то му для жи те лiв пi вос -
тро ва го лов ним бу дi вель -
ним ма те рi а лом за ли ша -
єть ся тра ди цiй ний че ре -
паш ник.

Особ ли вос тi
крим сько го 
бу дiв ниц тва

Ос кiль ки ре гi он сей смiч -
но ак тив ний, то важ ли вим
еле мен том бу дiв лi є так
зва ний сей смо по яс — спе -
цi аль на стяж ка на зра зок
фун да мен ту, але не вни зу
бу дин ку, а звер ху (пiд да -
хом та мiж по вер ха ми). Ця
кон струк цiя ви рiв нює й
стя гує стi ни, за по бi гає де -
фор му ван ню бу дiв лi, а пiд
час зем лет ру су ут ри мує
бу ди нок вiд руй ну ван ня.

Особ ли ва ува га в бу дiв -
ниц твi на те ри то рiї пi вос -
тро ва при дi ля єть ся та кож
гiд ро i зо ля цiї пiд валь них
при мi щень. За її бра ку по -
чи на єть ся про цес гнит тя.
Та кож при бу дiв ниц твi на
пi вос тро вi слiд вра хо ву ва -
ти ви со ку во ло гiсть та пiд -
ви ще ну кон цен тра цiю со лi
в по вiт рi. А фун да мен ти
ма ють бу ду ва ти ся з особ -

ли вою ува гою — зва жа ю чи
на ви со ку зсув ну ак тив -
нiсть крим ських грун тiв.

Ок ре мо слiд ска за ти про
вар тiсть бу дiв ниц тва та
якiсть бу дi вель них пос луг.
Па кет доз вiль них до ку -
мен тiв на зве ден ня влас но -
го бу дин ку, нап рик лад, у
Ял тi та Крас но пе ре коп -
ську, кош тує по-рiз но му. В
Ял тi бу ди нок по бу ду ва ти
до рож че не то му, що кра -
ще оп ла чу єть ся фi зич на
ро бо та (пра цiв ни ки тут на -
вiть де шев шi, нiж на пiв но -
чi Кри му, ад же ба га то при -
їж джих бу дi вель них бри -
гад), прос то доз вiль на сис -
те ма у ра зи до рож ча.

Але як що з кiль кiс тю
бри гад проб лем не має, то з
про фе сi о на лiз мом бу дi -
вель ни кiв знач но склад нi -
ше. Як ска зав у при ват нiй
роз мо вi ди рек тор од нi єї з
бу дi вель них фiрм пi вос -
тро ва, ли ше 3% лю дей, які
пра цю ю ть на крим ських
об’єк тах, ма ють вiд по вiд ну
ос вi ту. Дип лом заз ви чай
ви ма га ють в iн же не ра, ар -
хi тек то ра, мак си мум у ви-
конро ба. А як що йдеть ся
про ство ре ну наш вид ку -
руч бри га ду, яка пра цює

са ма по со бi, то про дип ло -
ми мож на й не зга ду ва ти.
В ре зуль та тi сан тех нiк i
унi таз вста нов лює, й плит -
ку кла де, i пiд ло гу нас те -
ляє.

Що сто су єть ся про ек тiв,
то на пi вос тро вi, як i по всiй
Ук ра ї нi, оби ра ють пе ре -
важ но з на яв них про по зи -
цiй. Їх у ве ли кiй кiль кос тi
на да ють дер жав нi про ек -
тнi бю ро, при ват нi фiр ми,
дис ки, жур на ли, Iн тер нет.
Про те вар то пам’я та ти, що
на маль о ва нi там бу дин ки,
ре а лi зо ва нi в жит тя, да ле -
ко не зав жди зруч нi для
про жи ван ня. А ос кiль ки
грун ти на пi вос тро вi до -
сить спе ци фiч нi, то про ект,
який спо до бав ся, не зав -
жди мож ли во втi ли ти у
жит тя.

Про те є ще в Кри му ок -
ре ма гру па лю дей, якi бу -
ду ють без жод них до ку -
мен тiв та доз во лiв. Пе ре -
важ но це сто су єть ся са мо -
за хоп лень. Про ек ти сво їх
бу дин кiв во ни тво рять са -
мi, з го ло ви. Як нас лi док,
де я кi бу дiв лi на пi вос тро вi
сво їм виг ля дом по ру шу -
ють ар хi тек тур ний стиль
краю.

Зоя Роман,  
«Урядовий кур’єр»

Традиційно найпошире-
нішим будівельним

матеріалом   карпатського
регіону було й залиша-
ється дерево. Це не дивно:
дерев’яні будинки дуже
теплі й сухі, з природною
системою кондиціону-
вання. 

Легковажність
карається

Такий будинок — еколо-
гічно чистий та надійний. А
нагріваючись на сонці, де-
рево виділяє цінні ефірні
олії, які значно покращу-
ють самопочуття. Тому, як
запевняють спеціалісти,
люди, які постійно прожи-
вають у таких будинках,
хворіють рідше, аніж при-
хильники житла з тради-
ційних матеріалів — цегли
або піноблоку. 

Особливість будівництва
у регіоні пов’язана переду-
сім з особливостями ре-
льєфу. Так, нормою для
карпатських будинків до-
вгий час залишалися ви-
сокі фундаменти та гарна
дренажна система. Необ-
хідна вона передусім у бу-
динках, зведених біля під-
ніжжя гори або сопки,
задля уникнення підтоп-
лення домівки під час
дощів. 

Попри постійний страх
перед водною стихією, до-
мівки біля підніжжя мають
цілий ряд переваг. Насам-
перед, наявність гори га-
рантує будинку захист від

вітру, тоді як оселя на вер-
хівці відкрита всім повіт-
ряним потокам, і обігріти її
— справа не з легких. Не
варто також забувати про
грунти: якщо відносно
рівна ділянка землі між па-
горбами гарантує, що на
ній вдасться викопати
фундамент, то верхівка —
це переважно граніт, і ви-
тесувати у ньому котлован
— справа невдячна. 

Проте з плином часу та
приходом на рекреаційні
землі Карпат численних
сучасних забудовників, ви-
сокі фасади будинків ви-
йшли з моди. Воно й зрозу-
міло: дощів у регіоні не так
вже й багато, а двохметро-
вий цоколь — це зайві ви-
трати на матеріали та
зайва робота. Будинки
стали нижчими, а комуні-
кації з відводу ґрунтових
вод — простішими. Пере-
вагу віддали швидкості бу-
дування та зовнішньому
вигляду, а надійність та
здатність оселі встояти
перед природними катак-
лізмами відійшла на задній
план. До того ж, забудову-
вати приватними оселями
почали навіть ті території,
де це суворо заборонено —
у поймах річок, на незахи-
щених ділянках. 

Чи не єдине, у чому жи-
телі регіону залишились
вірними традиції — у буду-
ванні з дерева. Це цілком
зрозуміло — як не крути, а
за цим матеріалом місце-
вим мешканцям далеко їз-
дити не потрібно. До того ж,
саме тут проживає най-
більша кількість майстрів,
здатних перетворити стов-

бур на справжній витвір
мистецтва. За словами дея-
ких фахівців, доступність
деревини та легковажність
жителів спричинила ма-
сове вирубування лісів на
заборонених ділянках —
біля швидкоплинних гір-
ських рік та на схилах гір,
та забудову на заборонених
територіях. І природа не за-
барилася провчити місце-
вих мешканців. Нагадавши,
що вона набагато сильніша,
аніж навіть найдобротні-
ший дерев’яний будинок. 

Повернення
до витоків

Повінь, яка відбулася у
Карпатах у 2008 році,
стала однією з найпотуж-
ніших за історію незалеж-
ної України. Вона забрала
життя 39 осіб. Під водою
опинилися понад 40 тисяч
будинків, були розмиті 700
кілометрів доріг, зруйно-
вані 300 мостів. Ліквідація
наслідків, яка триває до-
нині, обійшлася державі в
мільярди гривень. 

На вибір постраждалим
запропонували або побу-
дувати новий будинок за
державний кошт, або отри-
мати грошову компенсацію
та зайнятися будівництвом
самотужки. За втрачену
оселю люди отримували по
50 тис. грн. Потім — ще по
2 тис. грн за кожний квад-
ратний метр, але тільки з
розрахунку площі до 60
квадратних метрів. Тобто,
максимальний розмір до-
помоги не сягав більше 170
тисяч грн. 

Тим, хто не мав бажання
самостійно займатися бу-
дівництвом, запропону-
вали на вибір 35 типових
проектів, розроблених спе-
ціалістами Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва. Аналіз розро-
бок показав: нове — це
давно забуте старе. 

Насамперед, всі 35 проек-
тів мають високий, двомет-
ровий цокольний поверх. У
ньому передбачаються
лише допоміжні та госпо-
дарчі приміщення. Таким
чином, власне житлові кім-

нати піднімаються над зем-
лею на два з половиною
метри. Це, звісно, не може
гарантувати повний захист
від стихії — під час повені
2008 року вода в окремих
регіонах сягала 10 метрів.
Проте такі масштабні лиха
в Україні, на щастя, трап-
ляються не дуже часто. 

Крім того, будинки
значно заглиблені в землю.
І хоча така методика будів-
ництва потребує потужної
системи допоміжних кому-
нікацій для відводу ґрунто-
вих вод, вона виправдовує

себе підвищенням стій-
кості будинку перед сти-
хійними лихами. 

Звісно, було б набагато
краще, якби повернення до
традиційних методів будів-
ництва було викликане не
лихом. Але тепер і місцеві
жителі, і прийшлі госпо-
дарі напевно запам’ята-
ють: будувати низькі бу-
динки у регіоні не варто.
Тим паче — у заборонених
для того місцях, з викорис-
танням деревини, вируба-
ної на берегах рік та гір-
ських схилах. 

Життя з гірським присмаком
ТенДенЦія. Після повені жителі Карпат повернулись до традиційних способів будівництва

Дiм, по да ро ва ний мо рем
ТРА�ДИ�ЦIЇ. Ос нов ним бу дi вель ним ма те рi а лом у Кри му за ли ша єть ся че ре паш ник

Будинки з черепашника — світлі й дуже теплі

Будувати біля води у Карпатах небезпечно
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Оле�ся�ЛИ�МА�РЕН�КО�
для «Уря до во го кур’є ра»

«Збу�дуй�ха�ту�з�ло�бо�ди,�а
в�чу�жую�не�ве�ди»�—

сло�ва�ми�цi�єї�улюб�ле�ної�на�-
род�ної� пiс�нi� ду�же� влуч�но
пе�ре�да�єть�ся�од�вiч�не�люд�-
ське� ба�жан�ня� ма�ти� влас�-
ний�бу�ди�нок.
Од�нак�пе�ред�тим,�як�вда�-

ти�ся�до�та�ко�го�кро�ку,�пот�-
рiб�но� зва�жи�ти� всi� «за»� i
«про�ти»,�щоб�не�опи�ни�ти�ся
в� од�но�му� спис�ку� з� ти�ми,
хто,�роз�по�чав�ши�бу�дiв�ниц�-
тво�влас�но�го�жит�ла�без�по�-
пе�ред�ньої� оцiн�ки� влас�них
мож�ли�вос�тей,� на�леж�ної
по�iн�фор�мо�ва�нос�тi,�ро�ка�ми
спог�ля�дає� на� свої� нез�дiй�-
сне�нi�за�ду�ми�або�хо�дить�по
су�дах,�—�зас�те�рег�ли�на�шо�-
го�ко�рес�пон�ден�та�в�сто�лич�-
но�му�ад�во�кат�сько�му�об’єд�-
нан�нi�«Галь�чен�ко,�Ти�мо�нi�-
на� i� пар�тне�ри»,� по�го�див�-
шись�на�да�ти�ква�лi�фi�ко�ва�нi
юри�дич�нi�по�ра�ди�тим,�хто
хо�че� гра�мот�но� i� ус�пiш�но
ре�а�лi�зу�ва�ти�свiй�за�дум.

Не ку пуй те 
ко та в мiш ку
Тож� роз�по�чи�на�є�мо� з

прид�бан�ня� зе�мель�ної� дi�-
лян�ки.�Най�на�дiй�нi�ше�ро�би�-
ти� це� за� ци�вiль�но-пра�во�-
вим�до�го�во�ром.�Пе�ред�тим
як�ку�пи�ти�зе�мель�ну�дi�лян�-
ку� пiд� за�бу�до�ву,� пе�ре�ко�-
най�те�ся,�чи�є�про�да�вець�її
влас�ни�ком.� Вiд�по�вiд�но� до
ст.�126�Зе�мель�но�го�ко�дек�су,
пра�во�влас�нос�тi�на�зе�мель�-
ну�дi�лян�ку�i�пра�во�пос�тiй�-
но�го� ко�рис�ту�ван�ня� дi�лян�-
кою�пос�вiд�чу�єть�ся�єди�ним
до�ку�мен�том�—�дер�жав�ним
ак�том�про�пра�во�при�ват�ної
влас�нос�тi�на�зем�лю.Май�те
на� ува�зi:� нi�я�кi� рi�шен�ня
мiсь�кої,� сiль�ської,� се�лищ�-
ної�ра�ди�не�є�до�ку�мен�том,
який� пiд�твер�джує� пра�во
при�ват�ної�влас�нос�тi�ок�ре�-
мо�го� гро�ма�дя�ни�на� на� зе�-
мель�ну�дi�лян�ку.
Дру�гий�важ�ли�вий�чин�ник

—�приз�на�чен�ня�зе�мель�ної
дi�лян�ки. Ви�чер�пний�пе�ре�-
лiк� ка�те�го�рiй� зе�мель� мiс�-
тить�стат�тя�19�Зе�мель�но�го
ко�дек�су.� Вам� пот�рiб�но� зе�-
мель�ну�дi�лян�ку,�приз�на�че�-
ну� са�ме� для� жит�ло�вої� та
гро�мад�ської� за�бу�до�ви.� Го�-
лов�ни�ми� скла�до�ви�ми� час�-
ти�на�ми�зе�мель�жит�ло�вої�та
гро�мад�ської�за�бу�до�ви�є�зе�-
мель�нi� дi�лян�ки� для� бу�дiв�-
ниц�тва� та� об�слу�го�ву�ван�ня
жит�ло�вих�бу�дин�кiв,�гос�по�-
дар�ських�бу�дi�вель�i�га�раж�-
но�го�бу�дiв�ниц�тва,�зе�мель�нi
дi�лян�ки�жит�ло�во-бу�дi�вель�-
них�i�га�раж�но-бу�дi�вель�них
ко�о�пе�ра�ти�вiв,� зе�мель�нi�дi�-
лян�ки� ба�га�ток�вар�тир�них
жит�ло�вих�бу�дин�кiв.
Нез�ва�жа�ю�чи�на�те�що�ку�-

пiв�ля-про�даж� зем�лi� сiль�-
сько�гос�по�дар�сько�го�приз�на�-
чен�ня�в�Ук�ра�ї�нi�за�бо�ро�не�на
на� за�ко�но�дав�чо�му� рiв�нi,
тiнь�о�вий�про�даж�її�здiй�сню�-
єть�ся�над�зви�чай�но�ве�ли�ки�-
ми�об�ся�га�ми,�ви�ко�рис�то�ву�-
ю�чи�всi�мож�ли�вi�за�кон�нi,�а
по�де�ку�ди�й�не�за�кон�нi�спо�со�-
би.�Прид�бав�ши�зе�мель�ну�дi�-
лян�ку,�нап�рик�лад,�сiль�сько�-
гос�по�дар�сько�го�приз�на�чен�-
ня,� ви� до�дас�те� со�бi� ба�га�то

кло�по�ту�зi�змi�ною�її�цi-
ль�о�во�го�приз�на�чен�ня.
Вра�хуй�те:� за�леж�но� вiд

ба�гать�ох�чин�ни�кiв,�пов’я�за�-
них�з�без�по�се�ред�нiм�роз�та�-
шу�ван�ням� зе�мель�ної� дi�-
лян�ки�на�ок�ре�мо�взя�тiй�те�-
ри�то�рiї,�iно�дi�змi�на�її�цiль�-
о�во�го�приз�на�чен�ня�не�мож�-
ли�ва.�Са�ме�в�та�ких�ви�пад�-
ках�вам�i�бу�дуть�про�по�ну�-
ва�ти� зе�мель�ну� дi�лян�ку� з
чу�до�вим�мiс�це�роз�та�шу�ван�-
ням�за�до�сить�нез�нач�ну�цi�-
ну�i�з�ве�ли�ким�за�пев�нен�ням
то�го,� що� змi�на� цiль�о�во�го
приз�на�чен�ня�вiд�бу�ва�єть�ся
прос�то� i� швид�ко.� Кра�ще
зап�ро�по�нуй�те� про�дав�цю
са�мос�тiй�но�змi�ни�ти�цiль�о�ве
приз�на�чен�ня�зе�мель�ної�дi�-
лян�ки,�по�си�ла�ю�чись�на�те,
що�жод�нi�не�за�кон�нi�спо�со�би
прид�бан�ня�зе�мель�них�дi�ля�-
нок�вас�не�цi�кав�лять.

Но та рi ус 
вам не во рог
Чин�ним�за�ко�но�дав�ством

пе�ред�ба�че�но,�що�до�го�во�ри
ку�пiв�лi-про�да�жу� зе�мель�-
них�дi�ля�нок�ма�ють�бу�ти�в
обов’яз�ко�во�му� по�ряд�ку
но�та�рi�аль�но� пос�вiд�че�нi,� а
та�кож�вста�нов�ле�ний�пе�ре�-
лiк�до�ку�мен�тiв,�не�об�хiд�них
для� вчи�нен�ня� вiд�по�вiд�ної
но�та�рi�аль�ної�дiї.�Го�лов�ним
є�той,�що�пiд�твер�джує�пра�-
во� влас�нос�тi� вiд�чу�жу�ва�ча
на� пред�мет� про�да�жу.� От�-
же,�не�має�дер�жак�та�—�не�-
має�но�та�рi�аль�но�пос�вiд�че�-
но�го�пра�во�чи�ну.
Для�но�та�рi�аль�но�го�пос�-

вiд�чен�ня� до�го�во�ру� ку�пiв�-
лi-про�да�жу�зе�мель�ної�дi�-
лян�ки�пот�рiб�нi:
✔ пас�пор�ти� сто�рiн� пра�во�-
чи�ну;

✔ до�вiд�ка�про�прис�во�єн�ня
iден�ти�фi�ка�цiй�но�го�но�ме�-
ра�за�да�ни�ми�Дер�жав�но�-
го�ре�єс�тру�фi�зич�них�осiб
плат�ни�кiв� по�дат�кiв� або
кар�тка�фi�зич�ної�осо�би�—
плат�ни�ка�по�дат�кiв;

✔ у� ви�пад�ку,� як�що� май�но
бу�ло�на�бу�те�в�пе�рi�од�за�-
ре�єс�тро�ва�но�го�шлю�бу�та
за�ре�єс�тро�ва�не�на�од�но�го
з�под�руж�жя,�зго�да�iн�шо�-

го� з� под�-
руж�жя� на� ук�ла�-
ден�ня�та�ко�го�до�го�во�ру,
зас�вiд�че�на� но�та�рi�аль�но;
свi�доц�тво�про�шлюб;

✔ дер�жав�ний�акт�про�пра�-
во� при�ват�ної� влас�нос�тi
на�зе�мель�ну�дi�лян�ку;

✔ вис�но�вок�про�ек�спер�тну
гро�шо�ву�оцiн�ку�зе�мель�-
ної� дi�лян�ки,� що� вiд�чу�-
жу�єть�ся;

✔ до�вiд�ка� про� вiд�сут�нiсть
об�ме�жень�(об�тя�жень)�за
да�ни�ми�Дер�жав�но�го�зе�-
мель�но�го� ка�дас�тру� та
прис�во�єн�ня�ка�дас�тро�во�-
го�но�ме�ра;

✔ до�вiд�ка� з� мiсь�кої/сiль�-
ської� ра�ди� про� вiд�сут�-
нiсть�за�бу�до�ви�на�вiд�чу�-
жу�ва�нiй� зе�мель�нiй� дi�-
лян�цi�(як�що�вiд�чу�жу�єть�-
ся� зе�мель�на� дi�лян�ка,
вiль�на�вiд�за�бу�дов);

✔ ви�тяг�з�Ав�то�ма�ти�зо�ва�ної
ба�зи�да�них�цен�траль�но�го
дер�жав�но�го� зе�мель�но�го
ка�дас�тру;

✔ до�вiд�ка�про�нор�ма�тив�но-
гро�шо�ву�оцiн�ку�зе�мель�-
ної�дi�лян�ки;

✔ кви�тан�цiя� про� спла�ту
про�дав�цем�по�дат�ку�з�до�-
хо�дiв� фi�зич�них� осiб� вiд
про�да�жу� не�ру�хо�мо�го
май�на.

Щоб не шу ка ти
вiт ра в по лi
Не�ко�рис�туй�те�ся�пос�лу�-

га�ми�осiб,�не�за�ре�єс�тро�ва�-
них�як�суб’єк�ти�пiд�при�єм�-
ниць�кої�дi�яль�нос�тi�та�якi�не
ма�ють� лi�цен�зiй� (доз�во�лiв)
на�ви�ко�нан�ня�пев�них�ви�дiв
бу�дi�вель�них�чи�ре�мон�тних
ро�бiт.�Най�важ�ли�вi�шi�ро�бо�-
ти� з� бу�дiв�ниц�тва� бу�дин�ку
по�вин�нi� ви�ко�ну�ва�ти�ся� на
пiд�ста�вi� до�го�во�ру,� iнак�ше
ос�по�ри�ти�факт�не�на�леж�но�-
го�ви�ко�нан�ня�ро�бiт�май�же
не�мож�ли�во.
Го�лов�ним�до�ку�мен�том�для

за�бу�дов�ни�ка�є�до�го�вiр�бу�дi�-
вель�но�го�пiд�ря�ду.�Вiн�по�ля�-
гає�в�здiй�снен�нi�но�во�го�бу�-

дiв�ниц�тва,
ка�пi�таль�но�го� ре�мон�ту,� ре�-
кон�струк�цiї,�ви�ко�нан�нi�мон�-
таж�них�та�iн�ших�ро�бiт,�не�-
роз�рив�но�по�в’я��за�них�з�мiс�-
це�роз�та�шу�ван�ням�об’єк��та.
I�хо�ча�до�го�вiр�бу�дi�вель�-

но�го� пiд�ря�ду� не� пiд�ля�гає
обов’яз�ко�во�му� но�та�рi�аль�-
но�му�пос�вiд�чен�ню,�не�зай�ве
звер�ну�ти�ся� до� юрис�та� з
ме�тою�про�ве�ден�ня�ана�лi�зу
всiх�умов�до�го�во�ру�та�пiд�-
го�тов�ки� ос�та�точ�но�го� ва�рi�-
ан�та,� який� вiд�по�вi�дав� би
ва�шим�iн�те�ре�сам.

Сло во — го ро бець
Не� пiд�пи�суй�те� без�за�пе�-

реч�но�стан�дар�тнi�до�го�во�ри,
зап�ро�по�но�ва�нi�вам�суб’єк�-
та�ми� пiд�при�єм�ниць�кої� дi�-
яль�нос�тi.�Най�час�тi�ше�та�кi
блан�ки�за�мов�ля�ють�в�юри�-
дич�них�ком�па�нi�ях,�зав�дан�-
ням�яких�є�та�кi�умо�ви,�кот�-
рi�уне�мож�лив�лю�ють�в�по�-
даль�шо�му�будь-якi�спро�би
ви�су�нен�ня� пре�тен�зiй� до
пiд�ряд�ни�ка.� Пам’я�тай�те:
ви�ма�є�те�пра�во�змi�ню�ва�ти
будь-якi�умо�ви�до�го�во�ру, а
та�кож�про�по�ну�ва�ти�ок�ре�мi
пун�кти,�час�ти�ни,�роз�дi�ли�i
на�вiть�на�да�ти�ва�рi�ант�до�го�-
во�ру,�кот�рий,�на�ва�шу�дум�-
ку,�є�кра�щим.
Пiс�ля�то�го,�як�ро�бо�ти�за

до�го�во�ром�бу�дуть�ви�ко�на�нi,
пе�ре�дан�ня�ро�бiт�пiд�ряд�ни�-
ком�i�прий�нят�тя�їх�за�мов�-
ни�ком� офор�мля�єть�ся� ак�-
том,�який�пiд�пи�су�ють�обид�-
вi�сто�ро�ни.�З�цьо�го�мо�мен�ту
вва�жа�єть�ся,�що�до�го�вiр�ви�-
ко�на�но�на�леж�ним�чи�ном.�А
у�ра�зi�не�ви�ко�нан�ня�або�не�-
на�леж�но�го�ви�ко�нан�ня�обо�-
в’яз�кiв� за� до�го�во�ром� пiд�-
ряд�ник�зо�бов’я�за�ний�спла�-
ти�ти�не�ус�той�ку,�вста�нов�ле�-
ну�до�го�во�ром�або�за�ко�ном,
та�вiд�шко�до�ву�ва�ти�збит�ки
в�пов�но�му�об�ся�зi.

Од�нак�на�-
вiть� як�що� ви

прий�ня�ли�ви�ко�на�-
нi�ро�бо�ти�та�пiд�пи�са�ли

акт�зда�чi-прий�нят�тя�ро�-
бiт�(на�да�них�пос�луг),�вiд�по�-
вiд�но�до�ст.�884�Ци�вiль�но�го
ко�дек�су,�пiд�ряд�ник�га�ран�-
тує�до�сяг�нен�ня�об’єк�том�бу�-
дiв�ниц�тва� виз�на�че�них� у
про�ек�тно-кош�то�рис�нiй�до�-
ку�мен�та�цiї� по�каз�ни�кiв� i
мож�ли�вiсть� ек�сплу�а�та�цiї
об’єк�та�вiд�по�вiд�но�до�до�го�-
во�ру�про�тя�гом�га�ран�тiй�но�го
стро�ку,�як�що�iн�ше�не�вста�-
нов�ле�но� до�го�во�ром� бу�дi�-
вель�но�го�пiд�ря�ду.�Га�ран�тiй�-
ний�строк�ста�но�вить�10�ро�-
кiв вiд� дня� прий�нят�тя
об’єк�та� за�мов�ни�ком,� як�що
бiль�ший�га�ран�тiй�ний�строк
не� вста�нов�ле�но� до�го�во�ром
або�за�ко�ном.

Пиль нуй те 
влас нi iн те ре си
Як�що�ви�за�ли�ши�ли�за�со�-

бою�обов’я�зок�що�до�за�без�-
пе�чен�ня� ви�ко�нав�ця� бу�дi�-
вель�них�ро�бiт� всi�ма� не�об�-
хiд�ни�ми� ма�те�рi�а�ла�ми,� на�-
га�да�є�мо�де�я�кi�пра�ви�ла�за�-
хис�ту� прав� спо�жи�ва�чiв,
зок�ре�ма�при�прид�бан�нi�ни�-
ми�пот�рiб�них�для�здiй�снен�-
ня�бу�дiв�ниц�тва�ма�те�рi�а�лiв.
За�кон�«Про�за�хист�прав

спо�жи�ва�чiв»� ок�ре�мо� пе�-
ред�ба�чив,�що�iс�тот�ни�ми�не�-
до�лi�ка�ми�бу�дi�вель�них�ма�-
те�рi�а�лiв� є� тi,� якi� роб�лять
не�мож�ли�вим�чи�не�при�пус�-
ти�мим�ви�ко�рис�тан�ня�то�ва�-
ру�вiд�по�вiд�но�до�йо�го�цiль�-
о�во�го�приз�на�чен�ня,�ви�ник�-
ли�з�ви�ни�ви�роб�ни�ка�(про�-
дав�ця,�ви�ко�нав�ця),�чи�пiс�ля
їх�усу�нен�ня�про�яв�ля�ють�ся
зно�ву� з� не�за�леж�них� вiд
спо�жи�ва�ча�при�чин.
У� та�ко�му� ра�зi� ви� ма�є�те

пра�во� ви�ма�га�ти� за� сво�їм
ви�бо�ром�у�ви�роб�ни�ка�чи�у
про�дав�ця�ро�зiр�ван�ня�до�го�-
во�ру�та�по�вер�нен�ня� спла�-
че�ної�за�то�вар�гро�шо�вої�су�-
ми�чи�за�мi�ни�то�ва�ру�на�та�-
кий�же�то�вар�або�на�ана�ло�-
гiч�ний�з�чис�ла�на�яв�но�го�у
про�дав�ця�(ви�роб�ни�ка).

Спо�жи�вач� має� пра�во� на
об�мiн�чи�по�вер�нен�ня�то�ва�ру
на�леж�ної якос�тi�(але�який,
нап�рик�лад,�не�пi�дiй�шов�за
коль�о�ром� чи� роз�мi�ром� або
став�не�пот�рiб�ним�у�зв’яз�ку
з�прид�бан�ням�iн�шо�го�то�ва�-
ру)�про�тя�гом�чо�тир�над�ця�-
ти�днiв,�не�вра�хо�ву�ю�чи�дня
ку�пiв�лi.�По�вер�нен�ня�чи�об�-
мiн�то�ва�ру�на�леж�ної�якос�тi
про�ва�дить�ся,� як�що� вiн� не
ви�ко�рис�то�ву�вав�ся� i� як�що
збе�ре�же�но� йо�го� то�вар�ний
виг�ляд,� спо�жив�чi� влас�ти�-
вос�тi,�плом�би,�яр�ли�ки,�а�та�-
кож� роз�ра�хун�ко�вий� до�ку�-
мент,�ви�да�ний�спо�жи�ва�че�вi
ра�зом�з�про�да�ним�то�ва�ром.
Звер�та�є�мо�ува�гу,�що�пос�-

та�но�ва�Ка�бi�не�ту�Мi�нiс�трiв
вiд� 19� бе�рез�ня� 1994� ро�ку
№172�(До�да�ток�№�3)�пе�ред�-
ба�чає�Пе�ре�лiк� то�ва�рiв� на�-
леж�ної�якос�тi,�що�не�пiд�ля�-
га�ють�об�мi�ну�(по�вер�нен�ню).
До�них,�зок�ре�ма,�належать:
лi�нiй�ний�та�лис�тко�вий�ме�-
та�лоп�ро�кат,� труб�на� про�-
дук�цiя,�пи�ло�ма�те�рi�а�ли,�по�-
гон�нi� (плiн�тус,� на�лич�ник),
плит�нi�ма�те�рi�а�ли�(де�рев�но�-
во�лок�нис�тi� та� де�рев�нос�-
труж�ко�вi�пли�ти,�фа�не�ра)� i
скло,�на�рi�за�нi�або�роз�кро�є�нi
пiд�роз�мiр,�виз�на�че�ний�по�-
куп�цем�(за�мов�ни�ком).

Пiд клю ча є мо ся!
Бу�ди�нок� спо�руд�же�но� i

те�пер�незайве�по�тур�бу�ва�-
ти�ся� про� елек�тро-,� га�зо-,
во�до�пос�та�чан�ня�та�iн�шi�ко�-
му�нi�ка�цiї,�зауважує�юрист
Максим�Литвин.
Щоб� ста�ти� спо�жи�ва�чем

елек�тро�е�нер�гiї,� пот�рiб�но
звер�ну�ти�ся� до� ра�йон�но�го
пiд�роз�дi�лу�елек�тро�ме�реж�з
лис�том,�у�яко�му�бу�де�вка�-
за�но�про�на�мiр�при�єд�на�ти
бу�ди�нок�до�ме�ре�жi�пев�ної
по�туж�нос�тi;� по�да�ти� за�я�ву
про� при�єд�нан�ня� до� елек�-
трич�ної� ме�ре�жi� та� до�ку�-
мен�ти� для� ви�да�чi� тех�нiч�-
них�умов�i�оп�ла�ти�ти�їх��вар�-
тiсть;�пiд�пи�са�ти�до�го�вiр�iз
ра�йон�ним�пiд�роз�дi�лом�про
при�єд�нан�ня;�про�вес�ти�бу�-
дiв�ниц�тво�та�мон�таж�но-на�-
ла�год�жу�валь�нi�ро�бо�ти.
Що�до�га�зи�фi�ка�цiї,�то�тут

не�об�хiд�но� от�ри�ма�ти� тех�-
нiч�нi�умо�ви�у�мiс�це�вiй�га�зо�-
вiй�служ�бi;�виз�на�чи�ти�ся�з
ком�па�нi�єю,� що� ви�ко�нає
про�ект� га�зо�пос�та�чан�ня,
обов’яз�ко�во� пе�ре�ко�на�ти�ся
в�на�яв�нос�тi�лi�цен�зiї�на�ви�-
ко�нан�ня� про�ек�тних� ро�бiт.
За�тим�тре�ба�звер�ну�ти�ся�в
мон�таж�ну�ор�га�нi�за�цiю,�яка
i�ви�ко�ну�ва�ти�ме�всi�пот�рiб�нi
бу�дi�вель�но-мон�таж�нi�ро�бо�-
ти.�Да�лi�вiд�бу�ва�єть�ся�мон�-
таж�га�зоп�ро�во�ду,�а�та�кож�i
всьо�го� не�об�хiд�но�го� ус�тат�-
ку�ван�ня,� скла�да�єть�ся� ви�-
ко�нав�чо-тех�нiч�на� до�ку�-
мен�та�цiя,�i�змон�то�ва�ний�га�-
зоп�ро�вiд� прий�має� спе�цi�-
аль�на�ко�мi�сiя,�що�скла�да�-
єть�ся�iз�за�мов�ни�ка,�пiд�ряд�-
ни�ка� i�пред�став�ни�ка�га�зо�-
вої�служ�би.
Як�що�пiд�час�прий�ман�ня

не�ви�яв�ле�но�за�у�ва�жень,�то
пред�став�ник�га�зо�вої�служ�-
би� пiд�пи�сує� акт.� Го�лов�на
ви�мо�га:� на� мо�мент� прий�-
ман�ня�обов’яз�ко�во�по�вин�но
бу�ти�вста�нов�ле�не�i�пiд�клю�-
че�не�все�заз�на�че�не�в�про�-
ек�тi�ус�тат�ку�ван�ня.

Доб�рiй�по�ра�дi�цi�ни�не�має
Консультація. Як правильно оформити документацію на будівництво
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Пісню про чорний ставок
у графському парку

знає, напевно, кожен. Але
мало хто замислювався, що
наявність водойми, особ-
ливо чорної, у парку — це
не вдалий збіг природних
обставин, а кропітка робота
спеціалістів. Або, як їх на-
зивають нині — ландшаф-
тних дизайнерів. 

Сам собі
садівник

Коли будівництво влас-
ної оселі завершено, а всі
сліди тривалого процесу
стерті з поверхні ділянки,
час задуматися, як саме її
впорядкувати. Адже буди-
нок виглядатиме справ-
жнім взірцем довершеності
у обрамленні доглянутих
клумб та акуратних сте-
жинок. Впорядкувати те-
риторію можна само-
тужки, озброївшись чис-
ленною літературою. В су-
часних журналах можна
знайти поради на будь-

який смак: як правильно
саджати плодові дерева, як
спланувати на ділянці сад
з каменів або посіяти ма-
кову поляну — останній
писк моди у Європі. 

Звісно, самотужки впо-
рядковувати територію
простіше, якщо вона не
дуже велика, а ви чітко
знаєте, що саме хочете ба-
чити на подвір’ї. Найчас-
тіше мрія виглядає так: зе-
лена травичка, затишна
альтанка, стаціонарний
гриль біля неї та кілька
вічнозелених або сезонних
рослинок, розкиданих по
ділянці у довільному по-
рядку. Втілити у життя па-
сторальну картинку не-
складно: потрібно ще на
момент завершення зов-
нішніх оздоблювальних
робіт будинку подбати про
доріжки на ділянці. Їх
краще планувати прямі, з
мінімальною кількістю по-
воротів, і відразу залити
бетоном. Для того, щоб озе-
ленити територію, по-
трібно заздалегідь подбати

про чорнозем — його дове-
деться завезти декілька
тонн і розрівняти на ді-
лянці. Після цього посіяти
травичку, і з нетерпінням
чекати, коли ж земля пе-
ретвориться на яскраво-
зелений килим. 

Одночасно з висіванням
трави слід подбати про де-
рева. І чітко визначити, що
саме ви збираєтесь садити
— фруктові дерева (яб-
луню, грушу чи вишневий
гай) чи неплодові. Звісно,
збирати восени урожай
значно приємніше, аніж
просто згрібати опале
листя. Але плодові дерева
— це не тільки урожай, а й
багатогодинний труд.
Адже їх потрібно обрізати,
вапнити стовбури, оббриз-
кувати спеціальними засо-
бами проти шкідників та
мурах. Натомість з непло-
довими деревами таких
проблем немає. 

Альтанку можна збуду-
вати і власноруч. Але, якщо
столярного досвіду у вас
замало, краще довірити ро-

боту професіоналам. Вони
не тільки розроблять про-
ект, але й подбають про за-
хист деревини — адже
стояти ваша альтанка буде
на свіжому повітрі. До того
ж, зараз пропонуються ба-
гато проектів альтанок з
барбекю. А вам після за-
вершення будівництва за-
лишиться тільки висадити
біля альтанки дикий плющ
або виноград. 

Вони працюють,
ви відпочиваєте

Якщо ж бажання виро-
щувати квіти самостійно у
вас немає, можна зверну-
тися в одне з численних
агентств, які професійно
займаються ландшафтним
дизайном та благоустроєм
території. Вони приїдуть,
сфотографують вашу ді-
лянку, пильно вивчать пло-
дючість землі та рівень
ґрунтових вод і випитають у
вас, якими саме рослинами
та деревами ви воліли б ми-

луватися з тераси чи вікна.
Уточнивши всі деталі, ди-
зайнери розроблять індиві-
дуальний проект, втілення
якого перетворить вашу ді-
лянку у казковий куточок. 

Вам доведеться лише за-
твердити проект і спосте-
рігати за перетвореннями
ландшафту, час від часу
даючи працівникам цінні
поради. Спеціалісти само-
тужки спланують терито-
рію, розчистять ділянку,
прокладуть всі необхідні
дренажні системи, комуні-
кації та каналізацію, роз-
роблять індивідуальне ос-
вітлення. 

Звісно, щоб облаштувати
ділянку за одне літо, необ-
хідно почати підготовку за-

здалегідь. Наприклад, ще
весною отримати проект та
запастися необхідними бу-
дівельними матеріалами —
трубами, ліхтарями або ж
декоративною плиткою, за-
мовити у розсадниках по-
трібні рослини. Тоді, з на-
станням першого тепла,
можна розпочинати роботу. 

Розробка проекту, вклю -
чно з генеральним планом,
дендропланом та експліка-
цією рослин, коштує у се-
редньому 350-450 грн за
100 квадратних метрів. А
повний пакет послуг з бла-
гоустрою території зале-
жить виключно від розмі-
рів ділянки та вашого за-
мовлення і може сягати 3-
15 тисяч гривень. 

Колись у печері біля вог-
нища збиралися родини

перших людей. У середньо-
віччі камінна зала була цен-
тральним приміщенням
замку: тут збиралися гості,
відбувалися прийоми та
звані обіди. З плином часу
живий вогонь з будинків ви-
тіснили безпечніші та зруч-
ніші системи централізова-
ного опалення. Але, наті-
шившись перевагами циві-
лізації, дедалі більше людей
прагнуть встановити в бу-
динку чи навіть квартирі
камін, аби повернути в
оселю забутий затишок. 

Камертон
інтер’єру

Мати будинок з каміном
— заповітна мрія кожного
другого українця. Але
встановлення цього атри-
буту домашнього затишку
— справа дуже складна і
відповідальна. Наприклад,
мало хто знає, що Велику
пожежу у Лондоні симво-
лічного 1666 року, коли
згоріла половина міста,
спричинив саме камін. А
точніше — його недоско-
нала на той час форма.

Сучасні каміни, звісно,
набагато безпечніші. Але
неправильне встановлення
конструкції або порушення
правил експлуатації мо-
жуть призвести до тяжких
наслідків. Саме тому спе-
ціалісти наполегливо реко-
мендують не займатися
встановленням каміну са-
мотужки — таку відпові-
дальну справу краще дові-
рити професіоналам. 

Слід зазначити, що камін
у майбутньому задаватиме

тон інтер’єру всієї кімнати,
а іноді — і цілому будинку.
А оскільки пересунути
його з місця на місце, як,
скажімо, картину або
крісло, не вдасться, краще
відразу добре продумати,
де саме він буде розташо-
ваний. Найкраще — якщо
ви замовляєте розташу-
вання каміна одночасно з
проектом будинку. У та-
кому випадку архітектор
спланує місце під нього

так, щоб він виглядав най-
більш виграшно, а димохід
не здавався чужорідним
тілом на даху будинку. 

Необхідно подбати
також про гарну вентиля-
цію. Занадто широкий ди-
мохід забиратиме значну
частину тепла, яке могло б
зігрівати кімнату. А за-
надто вузький може ви-
кликати задимлення при-

міщення. Тому найкращий
варіант, якщо топка каміна
вже є у наявності, і труба
димоходу проектувати-
меться предметно. 

Камін можна встановлю-
вати тільки на жаростійкій
поверхні, найкраще — на
бетонній стяжці. У такому
випадку важливо враху-
вати, на якому рівні він
буде над чистою підлогою.

Якщо ж будинок де-
рев’яний, то підлога під ка-
міном має бути укріплена з
допомогою залізних еле-
ментів. Жаростійкою має
бути й стіна за каміном.
Крім того, важливо, щоб по
ній не проходили комуні-
кації. А якщо ця стіна зов-
нішня, то її необхідно буде
додатково утеплити. 

Комфорт
коштує дорого 

Технологічно каміни поді-
ляються на два види: з від-
критою та закритою топ-
кою. «Відкриті» види більш
гармонійні, мають гарний
декоративний вигляд. Але

зігріти кімнату таким камі-
ном важко. До того ж, від-
крита топка зажди небез-
печніша: іскри можуть ви-
літати на підлогу, тож на-
довго залишати без нагляду
такий камін не можна. 

«Закриті» види техноло-
гічно складніші — вони
мають вигляд замкнутої
герметичної камери, ви-
робленої з жаростійких ма-

теріалів. Такі каміни здатні
обігріти значну площу, до
того ж, мешканці можуть
самостійно регулювати
температуру. Але милува-
тися вогнем можна лише
через товсте скло. 

Зараз набувають попу-
лярності відкриті каміни зі
вбудованими решітками
для грилю. Тобто якщо вам
хочеться відчути тонкощі
побуту предків і засма-
жити на живому вогні шма-
ток м’яса, то краще зупини
свій вибір саме на ньому.
Звісно, тепла від нього не-
багато. Але комфорт та по-
зитивні емоції вам забезпе-
чені. Крім того, зараз разом
з відкритими камінами по-
купцям пропонуються де-
коративні ковані решітки-
заслінки з вставками з жа-
ротривкого скла. Вони не
тільки зроблять вогонь без-
печнішим, а й прикрасять
інтер’єр кімнати. 

Вартість камінів варію-
ється, і залежить, переду-
сім, від ваших побажань.
Простеньку топку у селян-
ському стилі можна при-
дбати за 500 доларів. Ще
приблизно стільки ж дове-
деться заплатити майс-
трові, який встановить
камін у вашому будинку й
проведе його тестування.
За камін у стилі ампір до-
ведеться викласти з ки-
шені 1000-1300 євро. А
мармурову клітку для
вогню у класичному стилі,
з колонадою та поличкою,
можна придбати за 3-7
тисяч євро. Робота спеціа-
ліста «затягне» ще на поло-
вину вартості. Але ви ста-
нете щасливим власником
прекрасного атрибуту за-
тишку та комфорту. 

Слідами предків
інтер’єр. Живий вогонь у будинку — запорука затишку та гармонії

Плодові дерева на ділянці — не лише задоволення, а й клопіт
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Наприклад, окремі сорти деревини при спа-
люванні тріщать і розбризкують іскри. Тож

якщо ви встановили відкриту модель ка-
міна, краще не закладати у нього соснові

або ялинкові поліна: смолиста хвойна де-
ревина найбільш «сердита». 

Натомість березові дрова мають щільну
структуру деревини. Це забезпечує яскраве

та рівне полум’я протягом довгого часу. Але
після згоряння утворюється густа сажа, яка
осідає у димоході і може стати причиною за-

димлення. Щоб уникнути цього, потрібно після
березових дров спалювати у каміні вільхові
або осикові: вони під час згоряння спалюють
навіть таку сажу, очищуючи труби. Найопти-
мальнішим же виходом є комбінація різних
порід деревини. 

Спалювати у каміні популярні зараз брикети
з відходів деревини не рекомендується. Не
варто забувати, що дерево за час свого росту
абсорбує з повітря значну кількість шкідливих
викидів. Особливо багато їх саме у відходах. І,
спалюючи їх, ви насичуєте будинок небезпеч-
ними елементами, від впливу яких вас свого
часу захищало дерево. 

Садок вишневий біля хати?
Благоустрій. Комфортною має бути не лише оселя, а й подвір’я

Закриті каміни безпечніші,
але менш естетичні

Сторінку підготувала Зоя РОМАН,  «Урядовий кур’єр»

Варто знати
Традиційним паливом для камінів є дрова.

Але кожне дерево має свою структуру та «ха-
рактер», і цим потрібно вміти користуватися.


