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Коментар до випуску 4-2020
У квітневому випуску 2020 року продовжено цикл публікацій, присвячених аналізу ходу реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» (від 17 жовтня 2019 року № 199IX). Проаналізовані численні новації, що набули чинності з 1-го березня 2020 року.
Публікацією «Про назву і структуру об’єкта будівництва. Історія друга.», як і обіцялося, продовжено розгляд зазначеної проблематики на основі реальних об’єктів будівництва. 
Хотілося б привернути увагу читачів до публікації «Про форму, об’єм та колір урн в межах одного парку». У назву публікації винесено одне з нововведень Зміни №2 до ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», огляду якої, власне, і присвячений матеріал. 
Якось хочеться достукатися до авторів ДБН, що будівельні норми – це нормативний акт технічного характеру, що встановлює обов’язкові вимоги до об’єкта нормування у будівництві, яким, у тому числі, є об’єкт будівництва, містобудування та архітектури і його складові частини (стаття 5 Закону України «Про будівельні норми»). 
Обов’язковими, ймовірно, потрібно вважати вимоги, які, щонайменше, містять слова: «повинні, мають, треба, слід тощо». Тобто вимога щодо того, що всі урни, які розміщуються в межах одного парку, мають бути однієї форми, об’єму та кольору, очевидно є обов’язковою і для замовників, і для проектувальників, і (!) контрольних органів. Зокрема, під час прийняття певних об’єктів будівництва в експлуатацію. Більше в публікації, бо це не єдине нововведення, яке бентежить.
Сподіваюся, читачі помітили відкриття у журналі нової рубрики «Думки вголос». Навіть щомісячні випуски журналу не встигають за турборежимом. Тому експрес-аналізи і реакції на певні події в сфері будівництва тепер викладаються у вільному доступі в рамках вказаної рубрики. Висловити свою думку може любий із наших читачів, і не тільки. Умови подачі матеріалів розміщені внизу рубрики. 
Матеріали рубрики, які не втратять актуальності, з можливими і необхідними доповненнями та уточненнями будуть включатися до поточних випусків.
Традиційно опубліковані матеріали наших постійних дописувачів з наукових досліджень та енергоефективності.
Приємного і корисного ознайомлення з матеріалами випуску.
Анатолій Григор

