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„
Потенційна корупційна складова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) 
становить близько 10 млрд на рік. Iдеться про посередницькі послуги в будівництві 
житлової нерухомості, промислових об'єктів, доріг і мостів. Залежно від проєкту, 
сума хабарів може становити від 10 до 30% загальної вартості проєкту.

ДДжерело: Олена Шуляк, депутат від «Слуги народу», екскерівник напряму 
«Будівництво» Офісу ефективного регулювання // minfin.com.ua
 „
У 2020 році Україна повернулася до рівня 2017 року в Індексі сприйняття корупції, 
втративши два пункти і з 30 балами зайнявши 126 місце в рейтингу зі 180 країн. 
Поруч з Україною у рейтингу стоять Киргизстан, Азербайджан і Джібуті.

ДДжерело: Індекс Transparency International Ukraine // minfin.com.ua 
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Важливі посилання

https://ureclub.com/
http://kbu.org.ua/
https://ureclub.com/uploaded/urec_anitcorruption_memo_bilingual.pdf
https://ureclub.com/ua/ureclub_events/pidpisannya_memorandumu_schodo_protidiyi_koruptsiyi_v_sferi_neruhomosti_ta_budivnitstva
https://ureclub.com/uploaded/anti_corruption_presentation.pdf
https://ureclub.com/uploaded/ureclub_anticorruption_in_RE_Addendum.doc
https://ureclub.com/ua/news/itogi_ezhegodnogo_antikorruptsionnogo_issledovaniya
https://ureclub.com/ua/news/anticorruption


• Терміни проведення — липень, 2020 р.

• Методологія — анонімне опитування.

• Респонденти — забудовники житлової та комерційної нерухомості, 
учасники Українського клубу нерухомості та гравці ринку, 
що не є членами клубу, але підписані на інформаційний лист.

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

Методологія 
дослідження



Загальні висновки
• Найбільш корумповані етапи реалізації об'єкта нерухомості в Києві:
• отримання погоджень та дозволів — 86,7% (58,3% у 2019),
• здача об'єкта в експлуатацію — 60% (8,3% у 2019),
• вибір підрядника — 6,7% (8,3% у 2019).

• Схожа ситуація в інших регіонах.

• Найчастіше з корупцією зустрічаються 
в Києві — 66,7%в Києві — 66,7% (58% у 2019) та Одесі — 20% (8% у 2019).

• Також до рейтингу потрапили Львів, Полтава, Київська область, Черкаси.



Липень, 2020

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

 2017                       2019                        2020

86,7%

58,3%

Отримання погоджень і дозволів від органів контролю  — 86,7% 
Здача об'єкта в експлуатацію — 60%
Отримання будпаспортів та МУО — 6,7%
Вибір підрядника — 6,7%
Не стикалися на жодних етапах — 6,7%

82,6% 



Липень, 2020

2. Якщо у вас є досвід роботи у регіонах, 
на яких етапах ви зустрічаєтеся з проявами корупції?

 2017                       2019                        2020

80%

42%

66,7%

Отримання погоджень і дозволів від органів контролю  — 80% 
Здача об'єкта в експлуатацію — 66,7%



Липень, 2020

3. В яких регіонах 
ви зустрічалися з корупцією частіше?

Київ  — 66,7% 
Одеса — 20%
Львів — 6,7%
Полтава — 6,7%
Київська область — 6,7%
Борисполь — 6,7%
ЧерЧеркаси — 6,7%
Майже у всіх — 6,7%
Не зустрічалися — 6,7%

 2017                       2019                        2020

66,7%

58%

45%



Загальні висновки
• Серед найбільш корумпованих органів держслужби: 
Державна архітектурно-будівельна інспекція України до реформи — 53,3% 
та державні органи, що утворилися в результаті реформування ДАБІ — 26,7%.

• Корупційну складову, зазвичай, відзначають на рівні 
начальника управління —  53,3% (70% у 2019).

• Менш відзначають на рівні директорів департаментів — 20% (10% у 2019).

• Найчастіша форма • Найчастіша форма корупції в реалізації проєктів — 
грошова винагорода —  80% (91,7% у 2019).



Липень, 2020

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

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (до реформи) — 53,3% 
Державні органи, що утворилися в результаті реформування ДАБІ — 26,7%
Місцеві ради — 6,7%
Немає не корумпованих — 20%



Липень, 2020

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

Начальник управління — 53,3% 
Директор департаменту — 20%
Всіх — 13,3%

 2017                       2019                        2020

53,3%

70%

78,3%



Липень, 2020

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

 2017                       2019                        2020

80%

91,7%
82,6%

Грошовою винагородою — 80% 
Квадратними метрами — 13,3%



Загальні висновки
53% опитаних точно не відзначає зниження рівня корупції  
(такий варіант відповіді у 2019 обрали 50%).

• Не відзначили зниження на жодному з етапів реалізації об'єкту — 66,7%.

• Зниження рівня корупції при виборі підрядника відзначили 20% (10% у 2019).

• Не помітили поліпшень на жодному з рівнів чиновників — 53,3% (50% у 2019).

• 26,7% відзначили відмову від грошової винагороди.



 2017                       2019                        2020

53,3%
50%

47,8%

Липень, 2020

7. Чи відзначаєте ви зниження рівня корупції 
у роботі контролюючих органів за останній рік?

Ні  — 53,3% 
Скоріше ні — 26,7%
Скоріше так — 20%



Липень, 2020

8. На яких етапах реалізації об'єкту ви відзначаєте 
зниження рівня корупції за останній рік?

 2017                       2019                        2020

66,7%
70%

52,2%

Не відзначаю зниження на жодному з етапів  — 66,7% 
При виборі підрядника — 20%
При здачі об'єкта в експлуатацію — 6,7%



Липень, 2020

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

 2017                       2019                        2020

53,3%
50%

43,5%

Не відзначаю зниження на жодному з рівнів — 53,3% 
На всіх — 20%
Фахівець — 13,3%



Липень, 2020

10. У чому проявляється зниження рівня корупції?

 2017                       2019                        2020

73,3%

67%

56,5%

Зниження рівня корупції ніяк не проявляється — 73,3% 
Відмова від грошової винагороди — 26,7%



Загальні висновки
З іншого боку, 60% не відзначають (або скоріше за все не відзначають) 
і зростання рівня корупції в сфері будівництва. В 2019 думки про зміни 
розділилися: «Так, рівень підвищився» відповіли 50%, і «Скоріше ні» теж 50%.

• Підвищення рівня корупції за останній рік відзначили на етапі отримання 
дозволів та погоджень — 53,3%.

• Третина респондентів відзначила зростання рівня корупції 
на на всіх етапах будівництва...

• ...та 46,7% — ще и на всіх рівнях працівників контролюючих органів.



 2017                       2019                        2020

40%

50%

13%

Липень, 2020

11. Чи відзначаєте ви, навпаки, підвищення рівня корупції 
у роботі контролюючих органів за останній рік?

Нi — 40% 
Скоріше ні — 20%
Скоріше так — 20%
Так — 20%



Липень, 2020

 2017                       2019                        2020

53,3%
50%

60,9%

12. На яких етапах реалізації об'єкту нерухомості 
ви відзначаєте підвищення рівня корупції за останній рік?

Отримання дозволів та погоджень — 53,3% 
На всіх —33,3%
Отримання заключних дозволів — 26,7%
На жодному — 20%
Інші — 13,3%



Липень, 2020

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

 2017                       2019                        2020

46,7%

20%

8,7%

На всіх — 46,7% 
Начальник управління — 33,3%
Директор департаменту — 33,3%
Фахівець — 6,7%
На жодному — 6,7%



Загальні висновки

• 26,7% респондентів повідомили, що завжди оцінюють рівень прозорості 
ведення бізнесу при виборі підрядних або партнерських організацій.
(42% у 2019).

• Також 40% переконують, що часто звертають увагу на цей фактор.

• У 46,7% є відчуття, що поліпшення в наступному році можливі. Рівно 
стільки ж в зміни на краще не вірять.



Липень, 2020

 2017                       2019                        2020

40%

25%

17,4%

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

Часто — 40% 
Рідко — 33,3%
Завжди оцінюю рівень прозорості — 26,7%



Липень, 2020

15. Чи є у вас відчуття, що ситуація поліпшиться 
в 2021 році?

Можливо — 46,7%
 
Ні — 46,7% 

Так — 6,6%

2019                2020 2019                2020

58%
46,7%

46,7%
42%



Далі буде

•  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!



Про нас

https://ureclub.com/
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