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9 вересня 2016 був презентований, 
а також підписаний компаніями-лідерами галузі
МЕМОРАНДУМ ПРО ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ 
У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА НЕРУХОМОСТІ



ВАЖЛИВІ ПОСИЛАННЯ

Меморандум ініційований 
членами Українського клубу нерухомості (URE Club)

Підготовлений за підтримки Transparency International Ukraine та Офісу 
бізнес-омбудсмена. 

Презентація меморандуму

Ознайомитись з текстом меморандуму

Завантажити додаток для підписання

Завантажити логотип для підпису

Звіт про підписання меморандуму

https://ureclub.com/uploaded/anti_corruption_presentation.pdf
https://ureclub.com/uploaded/urec_anitcorruption_memo_bilingual.pdf
https://ureclub.com/uploaded/ureclub_anticorruption_in_RE_Addendum.doc
https://ureclub.com/uploaded/logo_anti_corruption.rar
https://ureclub.com/ua/news/zabudovniki_obednuyutsya_proti_koruptsiyi
https://ureclub.com/
https://boi.org.ua/
https://ti-ukraine.org/


• Проведено в рамках антикорупційної ініціативи URE Club.

• Методологія дослідження — анонімне опитування.

• Учасники  — забудовники житлової та комерційної 
нерухомості.

• За підтримки і консультативної допомоги 
Business Ombudsman Council в Україні.

• 15 питань: вибір варіанту, оцінка рівня, 
можливість додати свій варіант.

ВІД МЕМОРАНДУМУ 
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ



• Найбільш корумповані етапи реалізації 
об'єкта нерухомості (назвали більше 70% респондентів):

- отримання погоджень та дозволів (82,6%),
- отримання заключних дозволів (78,3%),
- здача об'єкта в експлуатацію (73,9%).

• Схожа ситуація в інших регіонах.

• Найчастіше з корупцією з• Найчастіше з корупцією зустрічаються 
на Київщині, Одещині та Харківщині.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ



1. На яких етапах реалізації об'єкта нерухомості ви 
зустрічаєтеся з коррупціонними ситуаціями у Києві?

82,6%

78,3%

73,9%

17,4%

4,3%

4,3%

Отримання погоджень та дозволів від органів контролю

Отримання заключних дозволів

Здача об'єкта в експлуатаціюЗдача об'єкта в експлуатацію

Вибір підрядника

Iнше

На жодному

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



2. Якщо у вас є досвід роботи у регіонах, назвіть, 
на яких етапах ви зустрічаєтеся з корупцією у них?

Отримання погоджень і дозволів від органів контролю

Отримання заключних дозволів

Здача об'єкта в експлуатацію

Вибір підрядника

Iнше

66,7%

53,3%

53,3%

20%

6,7%

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



3. В яких регіонах ви зустрічалися з корупцією частіше?

Київ

Одеса

Харків

Дніпро

Львів

Всі

45%

20%

20%

10%

10%

10%

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



• У 5-ку найбільш корумпованих органів держслужби, 
на думку респондентів, увійшли:

1. Держархбудконтроль (4.33)

2. Органи прокуратури (3.95)

3. МВС (3.65)

4. Органи місцевого самоврядування (3.60)

5. Мінрегіонб5. Мінрегіонбуд (3.48)

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ



4.33 
3.95
3.65
3.60 
3.48 
3.45 
3.25 3.25 
3.00 
2.95 
2.95  
2.40 
2.35 

Державна архбуд. інспекція (ГАСИ)
Органи прокуратури
МВС
Органи місцевого самоврядування
Мінрегіонбуд
Центр держ. земельного кадастру
Державна фіскальна службаДержавна фіскальна служба
Держгірпромнагляд
Державна реєстраційна служба
Державна служба України з НС
Державна санепідем служба
НБУ

4. Які органи державної служби, з вашого досвіду, 
є найбільш корупційними?

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



• Корупційну складову відзначають на рівні начальників 
управління (78,3%) і директорів департаментів (65,2%).

• Найчастіша форма корупції - грошова винагорода (82,6%).

• Квадратними метрами (за опитуванням) беруть майже 
в 2,5 рази рідше (34,8%).

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ



5. В роботі чиновників якого рівня ви, як правило, 
відзначаєте корупційну складову?

78,3%

65,2%

17,4%

4,3%

Начальник управління

Директор департаменту

Спеціаліст

Iнше

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



6. З якими формами корупції у реалізації 
ваших проектів нерухомості ви зустрічалися?

82,6%

34,8%

4,3%

4,3%

4,3%

Грошова винагорода

Квадратні метри

Інше

Не зустрічався

Участь у прибутку

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



• Більшість респондентів (47,8%) не відзначила зниження 
корупції за останні 2 роки.

• Крім деякого зниження на етапі здачі в експлуатацію - 
зазначило 26,1% опитаних.

• Та зниження корупційної складової на рівні фахівців (21,7%)

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ



7. Чи відзначаєте ви зниження рівня корупції 
у роботі контролюючих органів в останні 2 роки?

Точно ні Точно так

47,8%

26,1%

8,7% 8,7% 8,7%

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



8. На яких етапах реалізації об'єкта нерухомості 
ви відзначаєте зниження рівня корупції 
в останні 2 роки?

52,2%

26,1%

17,4%

17,4%

4,3%

4,3%

На жодному

Здача об'єкта в експлуатацію

Вибір підрядника

Отримання погоджень і дозволів

На всіх

Отримання заключних дозволів

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



9. В роботі чиновників якого рівня 
ви відзначаєте зниження рівня корупції?

43,5%

21,7%

17,4%

13%

4,3%

На жодному

На всіх

Директор департаменту

Начальник  управління

Спеціаліст

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



10. У чому проявляється зниження рівня корупції?

56,5%

21,7%

13%

8,7%

8,7%

Не проявляється

Інше

Відмова від квадратних метрів

Відмова від участі у прибутку

Відмова від грошової винагороди

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



• Більшість респондентів відзначило, навпаки, 
підвищення рівня корупції в останні 2 роки 
(точно так - 39,1%). 

• Причому, і при отриманні погоджень, і при отриманні 
заключних дозволів, і при здачі об'єкта в експлуатацію.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ



11. Чи відзначаєте ви, навпаки, підвищення рівня 
корупції у роботі контролюючих органів 
в останні 2 роки?

Точно ні Точно так

13%
8,7% 8,7% 8,7%

21,8%

39,1%

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



12. На яких етапах реалізації об'єкта нерухомості 
ви відзначаєте підвищення рівня корупції 
в останні 2 роки?

60,9%

56,5%

56,5%

17,4%

8,7%

4,3%

Отримання заключних дозволів

Отримання дозволів та узгоджень від  контролюючих органів

Здача об‘єкта в експлуатацію

На жодному

Вибір  підрядника

На всіх

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



• Респонденти відзначають деяке зниження корупційної 
складової в роботі фахівців держорганів (відзначило 21,7%).

• Але зростання в роботі директорів департаментів (60,9%) 
і начальників управлінь (47,8%).

• 82,6% респондентів відзначили зростання грошової 
винагороди.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ



13. В роботі чиновників якого рівня 
ви відзначаєте підвищення рівня корупції?

60,9%

47,8%

17,4%

13%

8,7%

Директор департаменту

Начальник управління

На жодному

На всіх

Спеціаліст

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



14. У чому проявляється збільшення рівня корупції?

82,6%

21,7%

17,4%

4,3%

Збільшення грошової винагороди

Збільшення  кількості квадратних метрів

Не проявляється

Збільшення частки участі у прибутку

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



• 26,1% респондентів зізналися, що тільки іноді оцінюють 
рівень прозорості ведення бізнесу при виборі підрядних 
або партнерських організацій.

• Тільки 8,7% ставляться до цього фактору критично 
(або перевіряють завжди).

• 13% або ніколи не оцінюють рівня прозорості партнерів
 і підрядників, або вважають цей фактор некритичним. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ



15. Чи оцінюєте ви рівень прозорості ведення бізнесу
при виборі підрядних або партнерських організацій?

Некритично /
 Ніколи

Іноді Дуже критично 
/ Завжди

13%

8,7%8,7%

26,1%

17,4%

21,8%

4,3%

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



• URE Club планує регулярно проводити подібні дослідження 
в рамках антикорупційної ініціативи.

• У нових дослідженнях ми врахуємо побажання учасників 
опитувань, членів клубу та експертів ринку. Таким чином, 
дослідження має стати більш досконалим і репрезентативним.

• URE Club закликає всіх учасників ринку нерухомості 
приєднуватися до даної ініціативи!

ДАЛІ БУДЕ



URE Club (Український клуб нерухомості) —
це бізнес-асоціація, яка об’єднує локальних та міжнародних 
експертів та практиків ринку нерухомості України. 

Наша спільна місія — розвивати ринок, покращувати його 
інвестиційну привабливість та сприйняття міжнародною 
бізнес-спільнотою.

ДізнайДізнайтеся більше про нас і про наші події 
та приєднуйтесь до URE Club!

ureclub.com
+38 (044) 227 67 53
+38 (044) 360 51 58
info@ureclub.com

ПРО НАС

https://ureclub.com/
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