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Георгій Могильний 

 

Сьогодні невеличкий ювілей - рівно 6 місяців, як за особистого 
благословення Володимиром Зеленським, Кабмін прийняв постанови 218 та 
219, дозволивши на невизначений термін забудовникам-відморозкам 
паплюжити українські міста. 

Все це відбувалося у звичній для нашої влади манері - лицемірні лозунги про 
подолання корупції у будівництві і ліквідацію ДАБІ, під які тишком-нишком 
було повністю заблоковано перевірки будівництв. 

Перевірки було заблоковано саме повністю - зупинено дію Порядку 
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, чим зупинили 
можливість проведення перевірок не лише державними органами (під 
соусом реформування яких все відбувалося), але і органами місцевого 
самоврядування, яким повноваження контролю за класами СС1 та СС2 було 
передано в порядку децентралізації. 

Зупинка контролю очікувано призвела до активізації кипи незаконних 
забудов, адже НІХТО не має права провести перевірку та встановити факт 

https://www.facebook.com/100007761677947/posts/2774919542776741/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007761677947&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBeLvKdt2e5RtGw2vV_dywn1GZ5fljP-Ze7u1Jau6epYwce8Mz7iKw0wAmKQ_vq3NgBoPQuFmCPzLOC&hc_ref=ARQPd9r3tbok2CQkKBb1MZzj8bM3xLXh669AVWxO2iA6hMT6GXn1jeBKgPvcvBNsbcI&fref=nf


порушень. А немає офіційно встановленого фактів порушень - немає навіть 
штрафів і приписів на зупинення будівництва.  

Суттєво притримати цю вакханалію, щоб уникнути вкрай негативних 
наслідків криворукої реформи, елементарно міг Зеленський всього одним 
виступом у своїй манері: назвати засранцями забудовників, що будуть 
зловживати перехідним періодом під час проведення реформи, та пообіцяти, 
що всі результати зловживань будуть знесені в незалежності від наявності 
постраждалих інвесторів, а винні - покарані. 

Але ні, бо ніякої помилки в своїй "реформі" чинна влада не допустила: мова 
йде про цілеспрямоване розв'язування рук забудовникам, що дозволяє не 
лише добре заробити окремим приватним компаніям, але і наповнювати 
державний бюджет податками за рахунок ОБКРАДАННЯ територіальних 
громад. 

Чому мова саме про цілеспрямовані дії? А тому, що уряд зі "Слугою Народу" 
цей час працювали не над створенням ефективної системи покарання винних 
і захистом прав територіальних громад, а над механізмами захисту інвесторів 
незаконних будівництв і будівельної амністії, якою мають легалізувати 
неявні незаконні будівництва. 

В будь-якій розвиненій країні, такі дії партії влади з тотальним порушенням 
прав територіальних громад, щонайменше позбавили цю партію влади 
шансів потрапити в органи місцевого самоврядування. Але це в розвиненій 
країні, а в Україні, на жаль, значний відсоток громадян взагалі не аналізує 
розвиток подій і голосує на виборах дивлячись на лозунги, а не справи... 
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