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Широкі можливості сталевого будівництва
стимул для інвестиційних проектів майбутнього

Першу сесію – «Адміністративне регулювання ринку будівництва України. Нові
виклики та бар’єри, що уповільнюють
розвиток галузі» – відкрив віце-прем’єрміністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій
Зубко, який наголосив, що сталеве будівництво має безперечні переваги для
інвесторів комерційної та промислової
нерухомості з точки зору архітектурних і
функціональних можливостей.
В наступному році робота Мінрегіону
України зосередиться на двох ключових напрямах: зміна підходу в питаннях
дерегуляції ринку для максимального
спрощення дозвільних процедур та перегляд ДБН в контексті впровадження
ефективних рішень. Адже в умовах існування величезного відкладеного по-

питу на спорудження різноманітних об’єктів із застосуванням металоконструкцій важливо спільними зусиллями усунути бар’єри, що перешкоджають розвитку галузі.
Про вдосконалення законодавчої бази,
розвиток ринку в умовах децентралізації, створення сприятливого інвестиційного клімату говорили заступник міністра
Мінрегіону Лев Парцхаладзе, перший заступник голови профільного Комітету
ВРУ Дмитро Андрієвський, голова Держ
архбудінспекції Олексій Кудрявцев, керівник напрямку будівництва BRDO Олена Шуляк, радник Мінекономрозвитку
Олексій Михайличенко.
Спікери наступних сесій – директор з
розвитку УЦСБ Тетяна Колчанова, гендиректор «Метінвест-СМЦ» Дмитро Ліп-

па, голова правління «Житомирського
ЗОК» Сергій Зубко, гендиректор компанїії «Укрстальконструкція» Володимир
Носов, директор «Раута Груп» Андрій
Озейчук – проаналізували основні сегменти сталевого ринку, що дозволило
зробити висновок про наявність перед
умов для збільшення обсягів виробництва.
З думкою експертів про неминучість
зростання погодилися учасники конференції – майже 70% із них вважають, що
у 2017 році ринок сталевого будівництва
зросте приблизно на 20%.
У дискусії, як прискорити розвиток сталевого будівництва, взяли участь фахівці
та керівники будівельних та виробничих
компаній: гендиректор «Центр каркасного будівництва» Михайло Штомпель, гендиректор ГК «Основа Солсіф» Юрій Карпенко, віце-президент «Сталекс» Євген
Козлов, керівник напрямку реалізації прокату з покриттям «Метінвест-СМЦ» Юрій
Кунец та гості конференції.
Конференція завершилася святом –
премією Ukrainian Steel Awards 2016 відзначено об’єкти, приклад яких доводить
високий професійний рівень українських
виробників, проектувальників і архітекторів і стане стимулом подальшого розвитку сталевого будівництва.

Денис Тихонов, STEELCO

Тетяна Гадзевич і Денис Купцов, Tekla/Trimble

Вадим Пархоменко, «Прушиньскі»

V Національна конференція учасників ринку сталевого будівництва
відбулася 13 грудня в Києві і об’єднала близько 270 керівників і фахівців будівельної галузі. Організатор заходу – Український Центр
Сталевого Будівництва традиційно наприкінці року підвів підсумки
роботи і визначив перспективи на майбутнє. Знакова подія конференції – вручення премії Ukrainian Steel Awards 2016 за кращі об’єкти,
зведені з металоконструкцій вітчизняних компаній. Генеральний
партнер заходу – «Метінвест», офіційний партнер – Trimble.
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Ukrainian Steel Awards 2016
кращі проекти із застосуванням сталевих конструкцій
У номінації «Оригінальне довгопролітне рішення в металоконструкціях»
переміг ТРЦ Lavina Mall, поданий на премію компанією STEEL WORK GROUP, яка
виконала роботи з проектування і виготовлення металоконструкцій атріуму, включаючи підконструкції опорних ферм.
Переможець у номінації «Оригінальний об’єкт, виконаний в металоконструкціях» – архітектурна композиція
«Подвійний схід», виготовлена компанією «Завод Майстер-Профі» в 2012 році,
загальна вага металоконструкцій 280 т.
У номінації «Застосування ЛСТК в
будівництві і реконструкції» кращим
об’єктом стала будівля зерносховища
для фермерського господарства «П’ятигірське» в Рівненській області, для якого
компанія STEELCO виконала проектування та поставку конструкцій каркасу.
Кращий об’єкт у номінації «Найвиразніша форма огороджувальних конструкцій» – ТРЦ Lavina Mall, для якого
компанія «Прушиньскі» постачала профільований лист і внутрішні стінові касети.
У номінації «Архітектурна виразність
об’єкта із застосуванням несучих металоконструкцій» переміг проект консольного колеса огляду Batumi Tower у Грузії,
розроблений компанією «Вартість».
Переможець у номінації «Ефективне застосування несучих металоконструкцій в проекті» – будівля ресторану
«Юрта» в Казахстані, для якого компанія
«ПЕМ Україна» проектувала і постачала
металоконструкції.
У номінації «Передові технології будівництва» – компанія «Екорембуд» з
проектом зерносховища в м. Дубно.
Кращий у номінації «Інноваційність
рішень із захисту та обробки сталі» –
термінал «Укрхарчозбутсировина», для
якого компанія Hempel розробила і застосувала схему антикорозійного захисту стінок резервуарів.
У номінації «Эфективне застосування несучих металоконструкцій в
проекті» переміг комплекс Rixos Yalta
Mriya and Resort 5. Розробка проектної
до-кументації, виготовлення і монтаж
на-криття – «Укрстальконструкція».
Відзначено компанії: «Метінвест» –
за активну участь у розвитку внутрішнього ринку сталевого будівництва; Tekla/
Trimble – за впровадження передових інформаційних технологій у галузі сталевого будівництва; Hilti – за популяризацію нових будівельних технологій.
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