КОРУПЦІЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВОЇ
НЕРУХОМОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ:
ТИПОВІ РИЗИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Незалежний
антикорупційний комітет
з питань оборони (НАKO)

©️2021 Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони. Усі права захищено. Повне або часткове відтворення цього матеріалу дозволяється за умови посилання на Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони, а також за умови,
що таке повне або часткове відтворення відбуватиметься без подальшого продажу
публікації чи включення частини відтвореного тексту до публікації, яка продається.
Якщо відтворення передбачає адаптацію чи модифікацію оригінального змісту, необхідно
отримати відповідний письмовий дозвіл Незалежного антикорупційного комітету з
питань оборони.

Автор: Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони / The Independent
Defence Anti-Corruption Committee (НАКО)

Команда НАКО: Вікторія Вишнівська, Емілія Дєнєжна, Ольга Кир’ян, Світлана Мусіяка,
Кароліна МакЛаклан, Лада Рослицька, Олена Трегуб, Анатолій Ягін.

©️Фото обкладинки: e.kryzhanivsky / depositphotos.com

Ми перевірили точність інформації у цьому звіті. Вважаємо, що вона є коректною станом на лютий 2021 року. Водночас, Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони не несе відповідальності за наслідки використання цієї інформації з іншою метою
або в іншому контексті.

Видання здійснене завдяки підтримці Міністерства закордонних справ і міжнародного
розвитку Великої Британії (FCO) та Transparency International Defence & Security.
Відповідальність за зміст публікації несе Незалежний антикорупційний комітет з
питань оборони. Публікація не може вважатися такою, що відображає позицію
уряду Великої Британії.

Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони

НAKO

ЗМІСТ
Резюме

4

Вступ

6

Розділ 1: Неналежне управління та корупційні ризики у сфері
житлової нерухомості в оборонному секторі України

9

Дефіцит планування на основі спроможностей та потреб

9

Громіздкий процес формування бюджету в секторі оборони

10

Непрозорий процес тендерних закупівель і широке формулювання умов
договорів

10

Постійна інституційна реструктуризація та плинність кадрів у ГоловКЕУ

13

Відсутність ефективного нагляду та контролю

14

Розділ 2: Характерні корупційні ризики у сфері житла і
нерухомого майна в оборонному секторі

17

Розділ 3: Аналіз справ

22

Справа 1: Об’єкт нерухомості за адресою вул. Чорновола, 14a, м. Новий
Розділ. Розділ – новий, а схема – стара?

22

Справа 2: «БУДКАПІТАЛ» і конфлікт інтересів

24

Справа 3: Об’єкт нерухомості за адресою вул. Артема, 24a. Проданий двічі,
перейменований тричі, але не належить нікому?

27

Висновки і рекомендації

32

3

НAKO Корупція у сфері житлової нерухомості Міністерства оборони: типові ризики та рекомендації

РЕЗЮМЕ
Збройні сили України дали військовослужбовцям країни обіцянку – забезпечити
їх якісним житлом безкоштовно і поряд з
військовими базами. Однак, ця обіцянка так
нею і залишилася, далекою від реалій життя,
з якими доводиться стикатися військовослужбовцям і їхнім родинам. Черга на отримання житла в оборонному секторі налічує
47 000 осіб (станом на грудень 2019)1, тоді
як військовослужбовці, які отримали житло,
часто проживають у незареєстрованих будівлях, у квартирах незадовільної або низької якості2 або в районах, розташованих на
занадто великій відстані від військових баз,
де вони працюють. Ба більше, нереалістична
обіцянка забезпечити житлом всіх військовослужбовців цементує систему хабарництва і шахрайства – часто найбільш надійних
способів отримати житло3 – тоді як проблеми, пов’язані з будівництвом, незаконним
привласненням ресурсів і відсутністю ефективного контролю над землями МОУ, впливають на державні витрати і, отже, на всіх
громадян України.
У рамках свого попереднього аналізу у
сфері забезпечення житлом військовослужбовців в Україні НАКО зосередив свою увагу на недоліках системи управління житлом
в оборонному секторі, а також недоліках
управління, які призводять до незадовільних результатів. На думку комітету, коруп1

ційні ризики і можливі корупційні схеми є
одним із ключових чинників, які сприяють
погіршенню ситуації з житлом для військовослужбовців.4 Ґрунтуючись на зазначеному
аналізі, у цьому звіті йтиметься про конкретні корупційні схеми, обумовлені недоліками
в управлінні нерухомим майном МОУ.
Три приклади, представлені в цьому звіті, ілюструють грубі порушення у процесі
будівництва житла в оборонному секторі:
представлення старих, занедбаних будівель як «нового» житла; втрата державних
ресурсів і контролю над нерухомістю через
можливу змову між чиновниками Міністерства оборони України та підрядниками; і
значні збитки, спричинені діяльністю шахрая в Міністерстві оборони, якому вдалося
здійснити несанкціонований продаж земель МОУ. Ці випадки відібрані не через їхній аномальний характер, а тому, що вони
є яскравим прикладом, допомагають продемонструвати корупційні схеми та недоліки управління, які роблять їх можливими.
Можна стверджувати, що в основі цього лежить відмова переглянути або скоригувати
обіцянку забезпечити житлом усіх військовослужбовців, незважаючи на явні труднощі в її реалізації: здається, що сприйняття
цього питання як належне блокує реформу,
консервує шкідливі очікування і закріплює
старі схеми.

Міністерство оборони України, https://bit.ly/2VgcNSD.

Наприклад, під час ознайомчої місії у м. Одеса у 2019 році дослідники НАКО досліджували жахливі житлові умови родини
молодого військовослужбовця, коли двоє дорослих і двоє дітей проживали у напівзруйнованій квартирі, площею менше мінімально встановленого законом мінімуму (16,5 м2 на одну особу).
2

3
На практичному семінарі ОБСЄ, проведеному 5-6 вересня 2019 року в Києві, військовослужбовці висловили свою недовіру
системі, розповіли, що вони почувають себе в пастці і що іноді хабарництво може бути найбільш надійним способом забезпечення місця в черзі на житло для військовослужбовців.

Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО), Неефективне управління і корупція у системі житлового
забезпечення Міністерства оборони України. Звіт НАКО (жовтень 2018 р.), с. 15. Доступно за адресою: https://bit.ly/2DOjYdh
(посилання перевірено в січні 2021 р.).
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ПРОГАЛИНИ І НЕДОЛІКИ В УПРАВЛІННІ
• Відсутність ефективного нагляду та контролю в поєднанні із
свавільним прийняттям рішень.
• Дефіцит планування на основі спроможностей і потреб.
• Громіздкий процес формування бюджету в секторі оборони.
• Непрозорий та неврегульований процес тендерних закупівель.
• Постійна інституційна реструктуризація та плинність кадрів.

УМОЖЛИВЛЕНІ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ
• Зловживання службовим становищем, яке призводить до
розкрадання.
• Змова між посадовими особами та підрядниками/учасниками торгів.
• Шахрайство.

Ґрунтуючись на дослідженнях, які містяться в цьому звіті, до ключових рекомендацій
НАКО входять:
• Посилення як внутрішніх механізмів
контролю МОУ, так і демократичного
нагляду за відповідними установами і
процесами, насамперед за рахунок посилення ролі Рахункової палати і виконання рекомендацій, наданих у її звітах.
• Прийняття стратегічних планів, які базуються на потребах, у сфері житла з метою обмеження можливості прийняття
свавільних рішень.
• Адаптація бюджетних процедур і процесів виділення житла для забезпечення більш довгострокового планування і
визначення пріоритетів у рамках завершення проєктів відповідно до виявлених
потреб.
• Перегляд процесу проведення тенде-

рів на будівництво з метою посилення
формулювання вимог (включно з витратами, строками і вимогами, пов’язаними
з забезпеченням службовим житлом у
рамках проведення більш масштабних
проєктів на землях МОУ) і критеріїв для
прийняття і відхилення заявок для зменшення можливостей розкрадання. Необхідно посилити прозорість зазначених
процедур, зокрема за рахунок використання електронної системи Prozorro для
проведення державних тендерів на будівництво житла в оборонному секторі.
• Спроба обмежити плинність кадрів у
відповідних департаментах шляхом реструктуризації, яка базується на серії перевірок і адаптована до потреб і стратегічних планів.
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ВСТУП
Питання забезпечення житлом в оборонному секторі було непростим з моменту
здобуття Україною незалежності. Намагаючись виконати обіцянку забезпечити житлом
всіх військовослужбовців, у 1999 році уряд
України затвердив Комплексну програму
«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України»
(КПКВК 2101190), спрямовану на забезпечення житлом військовослужбовців, посадових
осіб митної служби, Міністерства внутрішніх
справ та членів їхніх сімей. У рамках зведеної
програми КПКВК на 2011-2017 роки, яка фінансувалася за рахунок коштів із державного
бюджету (6,144 млрд грн) та інших джерел,
не заборонених законодавством (7,288 млрд
грн), Міністерство оборони повинно було отримати 45 085 квартир (загальною площею
понад 2,8 млн кв. м)5. Сьогодні ці зобов’язання залишаються переважно невиконаними, а
кількість зареєстрованих у черзі військовослужбовців зросла у 2011-2017 рр. з 44 900 до
понад 47 000 осіб.6
Водночас згідно з вказаними дослідженнями мільйони гривень були перенаправлені
з бюджету України шляхом реалізації схем у

сфері житлового та іншого нерухомого майна Міністерства оборони України. Деякі проєкти були відкладені; інші будівлі, призначені для військовослужбовців, залишаються
незавершеними і, отже, непридатними для
проживання. У період з 2016 по 2017 рік на
програму було виділено в цілому 1,2 млрд грн
(52,2% всього бюджету КПКВК);7 згідно з аналізом Рахункової палати Міністерство оборони не забезпечило ефективне управління
цими коштами, в результаті чого житло для
військовослужбовців не було своєчасно і належним чином забезпечене, побудоване або
придбане.8 У червні 2018 року Рахункова палата оприлюднила свій звіт про ефективність
системи забезпечення житлом військовослужбовців у 2016-2017 рр.9 Було виявлено, що
понад 600 млн грн (приблизно 22 млн дол.
США) були використані неефективно (незаконно присвоєні) через неналежне управління. Також було зроблено висновок, що понад
32 млн грн (приблизно 1,2 млн дол. США),
ймовірно, були присвоєні. Для порівняння
варто врахувати той факт, що у 2017 році військовим госпіталям було виділено лише 280
млн грн на закупівлю медикаментів (у часи
війни)10. З огляду на те, що середньомісячна

Рахункова палата України: Оцінка рівня ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони
України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України (2018), затверджене рішенням
Рахункової палати від 12.06.2018 р. № 14-1 с. 18. Доступно за адресою http://bit.ly/2OUXMEP (посилання перевірено січень
2021 р.).

5
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Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 5.

Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 6. На 2016-2017 роки Міністерство оборони були затверджені
наступні бюджетні асигнування для КПКВК: у 2016 році – 687,3 млн грн (600 млн грн із загального фонду, 87,3 млн грн зі спеціального фонду); у 2017 році – 751 млн грн (600 млн грн із загального фонду та 151 млн грн зі спеціального фонду). «Загальні»
і «спеціальні» фонди означають різні способи розподілу ресурсів, а також їхнє джерело. Як на державному, так і на місцевому
рівнях «загальний фонд» стосується ресурсів, призначених для виконання загальних функцій держави та органів місцевого самоврядування (надання освітніх і медичних послуг, соціальний захист, оборона та інші функції). Спеціальні фонди, хоча вони і
спрямовані на ці галузі витрат, проте з однією істотною відмінністю – у них є конкретні, чітко визначені джерела фінансування
і сфери використання.
7

8

Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 18.

9

Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 54.
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Бюджетний запит на 2018 р. Доступно за адресою: https://bit.ly/2S68ZPv (посилання перевірено січень 2021 р.).
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пенсія в Україні становить близько 2480 грн.
станом на 1 січня 2018 року (приблизно 91
дол./місяць), 600 млн грн дорівнює сумі пенсійних виплат, які могли б отримувати пенсіонери України упродовж приблизно 250 000
місяців.11
Громіздкі процеси формування бюджету,
відсутність центрального органа, який володіє точним і комплексним розумінням потреб
України у сфері забезпечення житлом військовослужбовців і поточної ситуації, слабке
управління і нереалістична обіцянка забезпечити безкоштовним житлом – все це разом
створює неефективну систему, пронизану
корупційними схемами і можливостями вчинення корупційних дій.
Важкі наслідки зачіпають широкий спектр
питань – від розтрати ресурсів до прав окремих військовослужбовців і до інтеграції України в міжнародні організації. Довгі черги на
отримання житла, випадки хабарництва та
шахрайства в системі, а також невідповідні,
небезпечні умови життя для багатьох сімей
військовослужбовців порушують їхні права і
впливають на моральний дух, формуючи їхнє
ставлення до установ, у яких вони працюють.
Те, що Міністерство оборони, здається, не має
ефективного контролю як над своєю землею,
так і над нерухомістю, побудованою на ній,
негативно впливає на євроатлантичні інтеграційні процеси в Україні, оскільки ця проблема і раніше ставала на заваді принаймні
одного потенційного членства. «Талліннські
критерії» 2010 року, якими керувалися у рам-
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ках ПДЧ для Боснії-Герцеговини, безпосередньо обумовили початок реалізації ПДЧ для
Боснії-Герцеговини після того, як все майно
Міністерства оборони було належним чином
зареєстровано і обліковано12 – складний процес, якому перешкоджали політичні розбіжності та адміністративні зміни кон’юнктури в
окремих частинах БіГ, особливо у Республіці
Сербській13. Схожі проблеми в Україні можуть
мати аналогічні наслідки або навіть використовуватися зацікавленими сторонами, які
виступають проти євроатлантичної інтеграції
країни.14
Цей звіт досліджує одне з питань, пов’язаних із корупційними ризиками у сфері житлового фонду та земель МОУ. НАКО спрямовує
свою діяльність щодо забезпечення житлом
військовослужбовців на вдосконалення системи шляхом пропозиції конкретних змін і
підвищення рівня прозорості, що сприятиме
збільшенню відповідальності та реалізації реформи. У цьому першому звіті основну увагу
було приділено організаційним структурам,
принципам, прогалинам в управлінні і корупційним ризикам, які формують нинішню систему забезпечення житлом у секторі оборони, і було зроблено наступний висновок: для
того, щоб черга на отримання житла добігла
кінця, потрібно буде понад 600 років, якщо
ситуація залишиться без змін.15 Частково у
відповідь на відгуки зацікавлених сторін, у
цьому звіті робиться акцент на конкретних
корупційних схемах для більш наочної демонстрації значущості системних ризиків, з якими необхідно боротися.16

Постанова Пенсійного фонду України, № 6-1 від 3 березня 2018 року. Доступно за адресою: //bit.ly/2zkmF2o (посилання
перевірено січень 2021 р.).
11

План дій щодо членства для Боснії та Герцеговини, 26 квітня 2010 року. Доступно за адресою: http://bit.ly/2InCnP7 (посилання
перевірено січень 2021 р.).
12

Стаття «Військове майно уповільнює шлях Боснії в НАТО», Balkan Insight, 23 грудня 2015 року. Доступно за адресою:
http://bit.ly/2oPTQc1 (посилання перевірено січень 2021 р.).
13

Цю тезу було також висунуто і обговорено на конференції в Аграрному університеті м. Києва 12 вересня 2018 року, у якій
взяли участь співробітники НАКО.
14

НАКО, Неефективне управління і корупція у системі житлового забезпечення Міністерства оборони України: ризики та рекомендації, с. 15.
15

Пропозиція зосередитися на конкретних схемах надійшла під час зустрічі із зацікавленими сторонами восени 2018 року в
Києві.
16

7

НAKO Корупція у сфері житлової нерухомості Міністерства оборони: типові ризики та рекомендації

Цей звіт складається з чотирьох розділів.
У Розділі 1 коротко обговорюються прогалини в управлінні, які впливають на забезпеченням житлом військовослужбовців, з використанням досліджень на базі матеріалів
із відкритих джерел (включно з парламентськими перевірками), попереднього аналізу
НАКО та співбесід. Розділ 2 надає читачеві
уявлення про поширені корупційні схеми і
практики, які можуть вплинути на проєкти
забезпечення житлом в оборонному секторі у всьому світі; ґрунтуючись на дослідженнях Центру з розбудови доброчесності
в оборонному секторі Норвегії, цей розділ
узгоджує визначені схеми з українськими
реаліями.17 У Розділі 3 використовуються
конкретні корупційні схеми – дві, пов’язані
з нерухомістю, а третя стосується контролю
над землями МОУ – для демонстрації того,
яким чином прогалини в управлінні сприяють використанню схем, які впливають на
реалізацію проєктів у сфері будівництва
житла для військовослужбовців. Нарешті, Розділ 4 містить перелік рекомендацій,
спрямованих на вдосконалення системи.

Хоча в цьому дослідженні розглядається низка дуже поширених ризиків і схем,
воно не претендує на вичерпність. Наприклад, дослідниками НАКО були отримані
сигнали про те, що коливання вартості
валюти можуть використовуватися для
вчинення тиску на забудовників, щоб останні здавали незавершені будівлі через
труднощі із завершенням будівництва у
зв’язку зі змінами рівня цін. Проте така
можлива схема не розглядається у цьому
звіті. В інституційному плані, у дослідженні основна увага приділяється питанням,
пов’язаних із МОУ, і до нього не входять
проблеми з нерухомістю, з якими стикаються українські спецслужби (ГУР). Однак, на нашу думку, аналіз і рекомендації,
які містяться в цьому документі, являють
собою план удосконалення сектора житлової нерухомості оборонного відомства
у всіх відповідних сферах і установах,
який дозволить покращити управління
бюджетними коштами і поліпшити становище військовослужбовців у всіх органах
оборонного сектору України.

Центр зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS), Керівництво з належного управління №5: Управління
ризиками корупції та шахрайства в сфері нерухомості в оборонному відомстві. Червень 2017 р. Доступно за адресою:
https://bit.ly/2DSM0V2 (посилання перевірено січень 2021 р.).
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РОЗДІЛ 1: НЕНАЛЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ У СФЕРІ ЖИТЛОВОЇ
НЕРУХОМОСТІ В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Неналежні системи управління і менеджменту самі собою є проблематичними, оскільки некомпетентність і процедурні
прогалини можуть вплинути на реалізацію
програм. Однак вони також можуть сприяти
шахрайству, крадіжкам і корупційним схе-

мам і можуть свідомо використовуватися корупційними мережами, які отримують з них
вигоду. У цьому розділі проаналізовано п’ять
ключових прогалин в управлінні, які разом
сприяють системним зловживанням, шахрайству, розтратам і корупції.

ДЕФІЦИТ ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ СПРОМОЖНОСТЕЙ І ПОТРЕБ
Планування у сфері житла в оборонному
секторі України здійснюється на щорічній
основі, а не на основі довгострокових стратегічних планів, у яких аналізуються потреби
в житлі і найкращі варіанти їхнього задоволення. Аудит, проведений Рахунковою палатою, підзвітною Верховній Раді України,
продемонстрував, що у рамках річних планів
кошти, виділені на наступний рік, розподіляються на невеликі частини, призначені для
численних установ, і очевидно довільним чином дозволяють починати реалізацію нових
проєктів, у той час як наявні проєкти залишаються незавершеними. Це також створює
стимули для Міністерства оборони схвалювати прийняття в експлуатацію покинутого,
незавершеного або непридатного для проживання житла у разі відсутності ресурсів
для завершення проєктів.18 Складається враження, що розподіл ресурсів не ґрунтується
на аналізі потреб або можливостей, адже

регіональний розподіл ресурсів, здається,
базується на довільному прийнятті рішень
у Головному квартирно-експлуатаційному
управлінні (далі – ГоловКЕУ) МОУ.19 Під час
процесу формування бюджету, як зазначає
Рахункова палата, ГоловКЕУ також схильне
перенаправляти кошти, передбачені в бюджеті на будівництво або реконструкцію житла в оборонному секторі, на його придбання
на вторинному ринку, що може спричинити
підвищення вартості житла на 100%.20
Рахункова палата також указала на відсутність стратегічних та інвестиційних планів, затверджених уповноваженими органами,21 зокрема ГоловКЕУ.22 Це може бути
порушенням Закону України «Про управління об’єктами державної власності», пункт 6
частини першої статті 6якого передбачає
затвердження уповноваженими органами
управління «річними фінансовими та інвес-

18
НАКО, Неефективне управління і корупція у системі житлового забезпечення Міністерства оборони України: ризики та
рекомендації, с. 36.
19
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 20, 29.
20
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 24-25.
21
Кабінет Міністрів України може делегувати повноваження з управління державними активами уповноваженим органам
державної влади в особі міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Уповноваженими особами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, і уповноважена особа може
керувати однією або декількома компаніями. Див. Постанова Кабінету Міністрів України №147 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу», від 16 лютого 2011 року. Доступно за адресою: http://bit.ly/39DmrDL (посилання перевірено січень 2021 р.).
22
Постанова №147 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті», с. 15.
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їхньою реалізацією»23. Загалом, відсутність
конкретних планів створює можливості для
свавільного прийняття рішень і корупційних
схем – від розкрадання до шахрайства і перенаправлення ресурсів на конкретні проєкти.

ГРОМІЗДКИЙ ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ В СЕКТОРІ ОБОРОНИ
Питання забезпечення житлом військовослужбовців в Україні, будівництво якого
потребує приблизно 54 млрд грн (приблизно 2 млрд дол. США) і на яке очікують більш
ніж 47 000 осіб, визнане найбільшим викликом, яке стоїть перед Міністерством оборони.24 На додаток до стратегічного планування, сам процес формування бюджету може
допомогти визначити, чи використовуються
ці ресурси – за умови, що вони будуть доступні – ефективно і чи допомагають вони
вирішити наявні проблеми. Процес формування бюджету ГоловКЕУ, базуючись на
законодавстві, яке регулює державний бюджет, і на більш конкретній процедурі №
147, не відповідає поставленим цілям.25

Для того, щоб отримати всі необхідні дозволи, МОУ має зробити як мінімум 11 кроків
(процедура наведена на Рис. 1), результатом
яких є довга, громіздка і тривала процедура,
реалізація якої може зайняти до 8 місяців. З
огляду на те, що тривалість більшості процесів планування – один рік, на час розподілення і освоєння коштів ефективно організувати
тендери на закупівлю або будівництво конкретних проєктів або навіть виділити на них
ресурси практично неможливо.26 Як результат – прагнення витратити кошти, яке призводить до неефективного прийняття рішень
та укладення договорів, а також створення
ризиків, які сприяють функціонуванню вже
наявних корупційних схем і створенню нових.

НЕПРОЗОРИЙ ПРОЦЕС ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ І ШИРОКЕ ФОРМУЛЮВАННЯ
УМОВ ДОГОВОРІВ
Процес тендерних закупівель житла в оборонній сфері було розкритиковано як непрозорий і неефективний через неможливість
встановлення критеріїв відхилення тендерних пропозицій, забезпечення відповідності
критеріїв реалізації проєкту в остаточній угоді критеріям, запропонованих переможцем
тендеру, і унеможливлення внесення змін до
умов договору після погодження Сторонами його ключових аспектів.27 Основна про-

галина у процесі тендерних закупівель – нездатність регламентувати ключовий аспект у
відносинах між ГоловКЕУ і забудовниками,
яким доручено будівництво житла на землях
МОУ. В указі Президента від 1993 року, яким
регулюється будівництво і придбання житла
для військовослужбовців, передбачено, що в
разі укладання із забудовниками договорів
на будівництво нового житла на певній ділянці землі, компанії можуть зберегти до 35%

Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 2006 року. Доступно за адресою: http://bit.ly/2oYoXCj
(посилання перевірено січень 2021 р.).
24
НАКО, Неефективне управління і корупція у системі житлового забезпечення Міністерства оборони України, c. 15.
25
Постанова Кабінету Міністрів України №147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» від 16
лютого 2011 року.
26
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 19-20.
27
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 61.
23
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Блок-схема розподілу коштів та затвердження переліків об’єктів
житлового будівництва за бюджетною програмою «Будівництво
(придбання) житла для військовослужбовців ЗС України»
Підготовка Міноборони проєкту переліку об'єктів, будівництво (придбання)
яких передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів
Підготовка Міноборони проекту розпорядження КМУ «Про розподіл
коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2101190
«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗС України»
та його узгодження з центральними органами виконавчої влади
Центральні органи виконавчої влади

ні

так
Прийняття проєкту розпорядження КМУ «Про розподіл коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою 2101190
«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗС України»
ні

Кабінет Міністрів України
так

Погодження Міноборони розпорядження КМУ «Про розподіл коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою 2101190 «Будівництво
(придбання) житла для військовослужбовців ЗС України» з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

ні

так
Затвердження Міноборони переліку об’єктів, будівництво (придбання)
яких передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів
Розроблення Міноборони та затвердження паспорта бюджетної програми
«Будівництво (придбання) житла дія військовослужбовців ЗС України»
Міністерство фінансів України

ні

так
Отримання Міноборони фінансування за бюджетною програмою
«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗС України»
Рис.1. На цій діаграмі продемонстрована складна процедура, яка складається як мінімум з 11 кроків, які необхідно
зробити Міністерству оборони для забезпечення фінансування будівництва/придбання житла в рамках програми
придбання бюджетного житла в оборонному секторі. Серед установ, які беруть участь у процесі, – МОУ, центральні
органи виконавчої влади, Кабінет Міністрів, Комітет ВРУ з питань бюджету і Міністерство фінансів. З цього випливає, що процес вимагає розробки і затвердження 9 документів.
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житлової площі, яку вони будують, як частина
оплати їхньої праці.28 Однак дія цього указу
закінчилася у 2005 році; у юридичному плані
сьогодні такі інвестиції регулюються Законом
України «Про інвестиційну діяльність». Частини 3 і 5 статті 7 передбачають узгодження
і регулювання цін та умов у кожному окремому договорі відповідно до законодавства
України.29 Таким чином, комерційні структури можуть передавати свої права як інвестори, а також пропонувати частку житла
на свій розсуд без будь-якого економічного
обґрунтування. Як ГоловКЕУ, так і Центральне територіальне управління капітального
будівництва Міністерства оборони (ЦТ УКБ)
не запропонували жодних критеріїв щодо
частки житла, яка повинна передаватися
Міністерству оборони приватними забудовниками в рамках окремих проєктів.30 У 20152017 рр., за оцінками Рахункової палати, цією
прогалиною користувалися посадові особи
Служби капітального будівництва (СКУ), які
надавали земельні ділянки під будівництво,
не вказуючи частку житла, призначену для
МОУ, або не зазначаючи конкретних потреб, які задовольнялися в рамках проєктів.31
Наступна прогалина – нездатність процесу тендерних закупівель забезпечити керівництво для тендерних комітетів щодо змісту
Проєктної бюджетної документації (ПБД), у
якій повинні бути вказані чіткі терміни для
будівельних проєктів, строки поставки і по-

ложення про штрафи за недотримання умов
договорів.32 Ці упущення можуть мати довгострокові наслідки: велика кількість договорів, підписаних у 2003-2008 рр., й досі чинні,
оскільки заплановане житло не було здане в
експлуатацію або не було зроблене придатним для проживання, а деякі проєкти стали
жертвами скандалів (див. Розділ 3). У цих договорах часто не вказується вартість землі, на
якій реалізується будівництво, не аналізується її місце розташування та інші особливості.
У них також не вказуються кінцеві строки виконання зобов’язань і не визначається доля
житла в межах більших проєктів, передбачена для Міністерства оборони.33
Недоліки у процесі тендерних закупівель
поглиблюються відсутністю прозорості та
підзвітності. Незважаючи на деякі зусилля і
мандат, наданий Кабінетом Міністрів,34 електронні системи закупівель для тендерів на
будівництво житла в оборонному секторі так
і не були запущені. Міністерство оборони пояснило затримку проблемою довгострокової
координації з боку Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також неможливістю
запуску системи електронних закупівель у
сфері житла для військовослужбовців.35 На
момент складання цього звіту, з метою проведення прямих закупівель у сфері оборонного житла Міністерство оборони користувалося системою Prozorro, причому до кінця
контрактного періоду забезпечення повинно

Указ Президента від 1993 р., Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України
та членів їх сімей (Стаття 3 – 240/93). Доступно за адресою: http://bit.ly/2nMhAxo (посилання перевірено січень 2021 р.).
29
Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-ХІІ від 1991 р., редакція станом на 20 жовтня 2019 р. Доступно за адресою: http://bit.ly/2ozuDmr (посилання перевірено січень 2021 р.).
30
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 21, 49.
31
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 49-50.
32
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 50.
33
Лист № 946-02/313 від 20 березня 2018 р. на ім'я Генерального прокурора України від народного депутата України Добродомова Д.Є. Цей лист від листопада 2015 року було передано співробітникам НАКО. Хоча ми не змогли знайти підтвердження
цього в реєстрах його авторів, існування листа було підтверджено офісом Добродомова.
34
Див. Наказ Кабінету Міністрів №275-р, «Про продовження проведення експерименту під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил», від 25.04.2018. Доступно за адресою: http://bit.ly/32GmT1i (посилання перевірено січень 2021 р.); та
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 21-22.
35
Наказ Кабінету Міністрів №275-р; та Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 21-22.
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становити від 95 до 100%.36 Однак цей процес залишається складним, оскільки Prozorro
можна використовувати лише для перевірки
інформації про зобов’язання, які регулюються основним договором (тобто договором,
укладеним між державним замовником і
основним підрядником) і Законом України «Про публічні закупівлі». На жаль, платформа не містить інформації про договори,
укладені з партнерами та субпідрядниками
на приватному ринку, оскільки вони не регулюються законодавством України у сфері
закупівель.37 Таким чином, компаніям, які беруть участь у процесі державних закупівель,
не забороняється мати договірні зобов’язання перед іншими приватними компаніями,
кінцевими власниками або бенефіціарами
яких вони є, і вони не зобов’язані надавати
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інформацію про ці договори для зменшення
ризику конфлікту інтересів. У Розділі 3 буде
проілюстровано, як ця прогалина сприяла
появі корупційної схеми (Справа №1).
Загалом, процес тендерних закупівель – від
складання плану до реалізації проєкту – вимагає
ретельного аналізу, реформи і більшої прозорості. Згідно з аналізом, проведеним для Верховної
Ради України, через неефективні та непрозорі
процедури, які регулюють придбання житла на
вторинному ринку, а також через прогалини в
інвестиційних договорах, Міністерство оборони
приймало житло, яке розташоване на значній
відстані від місця служби, житло, побудоване на
спірних ділянках, і житло неналежної якості. У
2016-2017 рр. такі випадки налічували 201 квартиру загальною вартістю 168,4 млн грн.38

ПОСТІЙНА ІНСТИТУЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА ПЛИННІСТЬ КАДРІВ У ГоловКЕУ
У 2019 році у квартирно-експлуатаційному
управлінні МОУ працювало 103 особи, а сума
витрат, спрямованих на оплату праці співробітників у 2019 році, становила 27,2 млн грн.39
Структура ГоловКЕУ зазнає регулярних
кадрових і структурних змін, а її департаменти і територіальні управління часто розпускаються і реструктуруються. Усі ці процеси часто відбуваються під завісою таємниці або
непрозоро, з мінімальним або ж зовсім без
демократичного контролю чи відкритої взаємодії.40 Наприклад, у 2015-2018 рр. ГоловКЕУ
ЗСУ очолювали 6 осіб, з яких щонайменше
один підозрювався в корупційній діяльності41.

Був випадок, коли внаслідок приймання житла на підставі підробленого звіту за результатами перевірки за 96 квартир, які на момент
перевірки ще не були отримані, було сплачено понад 32 млн грн.42
Часті кадрові перестановки, що призводять до непослідовності і нестачі досвіду, можуть підвищити ймовірність зловживання
службовим становищем. Послідовні процеси
реструктуризації не вплинули на ефективність
роботи департаменту і не сприяли створенню
чіткої, вертикально інтегрованої структури
управління з чітким порядком відповідальності і підзвітності.43 У рамках свого дослі-

Міністерство оборони України, «Вперше в рамках пілотного експерименту Міністерство оборони буде закуповувати квартири
для військовослужбовців через систему Prozorro», 31 серпня 2018 р. Доступно за адресою: http://bit.ly/38ANAqx (посилання перевірено січень 2021 р.).
37
НАКО, Неефективне управління і корупція у системі житлового забезпечення Міністерства оборони України, c. 35.
38
НАКО, Неефективне управління і корупція у системі житлового забезпечення Міністерства оборони України, c. 57.
39
Відповідь Головного квартирно-експлуатаційного управління МОУ №303/7/1/200 від 21.03.2020 на запит на публічну інформацію НАКО від 17.03.2020 р.
40
НАКО, Неефективне управління і корупція у системі житлового забезпечення Міністерства оборони України, c. 40.
41
Повідомлення на сайті Національного антикорупційного бюро України. Доступно за адресою: https://bit.ly/3dju8Ux (посилання
перевірено січень 2021 р.)
42
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 10.
43
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 9-10.
36
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дження НАКО також відзначив небажання
публікувати будь-яку інформацію про структури ГоловКЕУ з коментарями офіційних осіб
щодо питань національної безпеки.44 Для порівняння, діяльність подібних установ в інших
країнах, наприклад, Міністерства житлового
будівництва і міського розвитку США, значно прозоріші, а інформація про їхні структури знаходиться у вільному доступі в мережі
Інтернет.45
Виходячи з оприлюднених розпорядчих

документів46, з осені 2020 року ГоловКЕУ
відсутнє у структурі Міністерства оборони,
що дає підстави припустити його ліквідацію
як структурного підрозділу або, принаймні,
зміну статусу. Втім, однозначного підтвердження такого рішення у відкритому доступі
немає, а зміни до нормативно-правових актів, що містять вказівку на повноваження ГоловКЕУ, не внесені47. Така ситуація не сприяє
прозорості та забезпеченню належного врядування в сфері забезпечення житлом військовослужбовців.

ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ
Нагляд і контроль за діяльністю окремих
посадових осіб ГоловКЕУ недостатньо ефективний, незалежно від того, здійснюються
вони внутрішніми структурами управління/
МОУ або зовнішніми організаціями, уповноваженими здійснювати нагляд за видатками
та діяльністю урядових департаментів. У результаті перевірки Рахунковою палатою були
виявлені численні випадки дискреційних повноважень і відсутності нагляду, які привели
до зловживання службовим становищем та
шахрайства, причому в деяких випадках посадові особи ГоловКЕУ ймовірно вступали в
змову з приватними компаніями-забудовниками. Такі порушення включали:
• Прийом незавершених квартир, тоді як у
документах вони значилися як «завершені»
і такі, що відповідають санітарним нормам і
стандартам безпеки.

44

• Прийом квартир, розміри яких або перевищували, або не досягали вказаної житлової площі на одну особу.
• Внесення змін без належних повноважень
до договорів для продовження строків будівництва, тим самим порушуючи вимоги/зобов’язання щодо проведення тендерних закупівель.
• Збільшення оціночної вартості після укладання договору і, отже, оплати робіт/послуг.
• Виплата незаконно підвищених цін (включно з авансовими виплатами).48
• Укладання договорів, які не відображали реальних житлових потреб Збройних сил
України.49
• Маніпулювання правовими термінами
«житло» і «квартира» з метою обґрунтування

Інтерв’ю з високопосадовцем ГоловКЕУ, лютий 2019 року.

Довідник з питань управління житловим фондом Міністерства оборони США. Доступно за адресою: https://bit.ly/2PHJfwg
(посилання перевірено січень 2021 р.).
46
Перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, затверджений наказом
Міністерства оборони від 20.05.2016 №270 в редакції від 21.10.2020 №385 https://bit.ly/3qMy3fS (посилання перевірено січень
2021).
47
Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затверджене наказом МОУ від
03.07.2013 №448 https://bit.ly/3iKvmZF (посилання перевірено січень 2021).
48
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 27-28.
49
Відсутність ефективного планування, заснованого на потребах, посилюється недостатнім дотриманням норм якості МОУ.
Див. Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 13, 29, 34, 38, 42, 50, 54.
45
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внесення змін до договірних зобов’язань на
користь приватної компанії.50
Ці порушення стали можливими через
відсутність контролю і занадто широкі дискреційні повноваження, ба більше, згодом
не було вжито жодних заходів щодо забезпечення підзвітності, не були ініційовані
розслідування, і жоден з цих посадовців не
поніс відповідальності.51 Це свідчить про
значні прогалини в механізмах підзвітності
та контролю над реалізацією проєктів будівництва житла в оборонному секторі.
Недоліки в підзвітності та контролі також
можна знайти у відносинах Головного квартирно-експлуатаційного управління і МОУ із
зовнішніми наглядовими органами, зокрема Рахунковою палатою. Палата – це орган
фінансово-бюджетного контролю України,
утворений Верховною Радою, підпорядкований і підзвітний їй. Палата перевіряє ключові
державні установи України на предмет ефективності та законності витрачання бюджетних коштів, якими вони розпоряджаються.52
У червні 2018 року було опубліковано звіт
Рахункової палати про ефективність системи
забезпечення житлом військовослужбовців у
2016-2017 рр. У результаті аудиту було виявлено, що понад 600 млн грн (приблизно 22
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млн дол. США) були використані неефективно (незаконно присвоєні) через неналежне
управління. Також було зроблено висновок,
що понад 32 млн грн (приблизно 1,2 млн дол.
США), ймовірно, були присвоєні.53
Звіт Рахункової палати за 2018 рік містить
більш як десять згадок про те, що попередні
рекомендації аудиторської перевірки були
проігноровані.
Це свідчить про те, що МОУ не тільки не
було готове до виконання рекомендацій, а й
про те, що інші державні установи також не
наполягали на проведенні реформи у критично важливій галузі.54 Рахункова палата дійшла
висновку, що на рівні Міністерства оборони
плани, спрямовані на реформування системи
забезпечення житлом, не були належним чином сформульовані, а їхня реалізація не контролювалася з метою запобігання або усунення можливих недоліків. Наприклад, у планах
не вказано осіб, відповідальних за їхню реалізацію; один з основних департаментів, відповідальних за реалізацію планів – Департамент
капітального будівництва (ДКБ) – був розформований; посадові особи, які зловживали
службовим становищем, не були притягнуті
до відповідальності, а комплексні проблеми
використання коштів не були вирішені.55

Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 33.
У лютому 2020 року дослідник НАКО зустрівся з главою ГоловКЕУ, і йому було повідомлено, що за офіційним запитом буде
надана інформація про кількість осіб, відсторонених від виконання своїх обов’язків, а також офіційна відповідь ГоловКЕУ на
звіт Рахункової палати. Було надано офіційний запит.
52
Критика Рахункової палати включала можливу упередженість у виборі справ і тісні зв’язки з зацікавленими сторонами в
уряді. Критикували, наприклад, особи, які згадуються у звіті, а також голова Громадської ради України при Міністерстві оборони під час інформаційного повідомлення в УНІАН 5 липня 2018 року (доступно за адресою: https://bit.ly/2BGq1i2; посилання
перевірено січень 2021 р.); незалежний експерт Г. Могильний в інтерв’ю від 15 листопада 2018 року і колишня виконувачка
обов’язків Міністра оборони Уляна Супрун («Вони шукають щось, що можна буде використати для порушення кримінальної
справи проти мене», 12 вересня 2019 року, http://bit.ly/2LXRd0X, посилання перевірено січень 2021 р.). У рамках цього дослідження важко судити про об’єктивність таких заяв.
53
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 24-25.
54
Крім того, рекомендації від контрольних органів характеризуються більш високим рівнем виконання державними відомствами.
Наприклад, Рахункова палата США (GAO) повідомила, що в період з 2014 по 2017 рік Міністерство оборони виконало 67% рекомендацій Палати, що нижче загальнодержавного показника (77%) (див. GAO, «Статус рекомендацій GAO Міністерству оборони (20142017 бюджетні роки)», 5 лютого 2019 року, доступно за адресою: https://www.gao.gov/products/gao-19-245r, посилання перевірено
січень 2021 р.). У Великій Британії Національний аудиторський офіс повідомив, що з 8 рекомендацій щодо Національного плану
забезпечення обладнанням на 2017-2027 рр. Став очевидним певний прогрес у реалізації: 3 були оцінені як «хороші», «деякий»
прогрес був помітний у 2 випадках і реалізація 3 рекомендацій була «обмеженою». Див. Національний аудиторський офіс: «План забезпечення обладнанням на період з 2018 по 2028 рік. Звіт Голови Рахункової палати», 5 листопада 2018 року. Доступно за адресою:
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/The-Equipment-Plan-2018-2028-.pdf, посилання перевірено січень 2021 р.
55
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 8.
15
50
51

НAKO Корупція у сфері житлової нерухомості Міністерства оборони: типові ризики та рекомендації

У 2015 році шість народних депутатів з
Комітету ВР із запобігання та протидії корупції офіційно звернулися до тогочасного Генерального прокурора В. М. Шокіна із запитом
стосовно того, чому рекомендації Рахункової
палати від 2015 року були проігноровані.56 У
депутатському запиті йшлося про можливу суму збитків у розмірі 117,7 млн грн, які
згідно зі звітом, були спричинені ймовірною
злочинною діяльністю, фальсифікацією договорів, прийомом житла, непридатного для
проживання, фальсифікацією документів і
виділенням квартир високопосадовцям з
МОУ замість військовослужбовців.57 Незважаючи на звернення до Генерального прокурора та Військової прокуратури, не було
порушено жодного кримінального провадження.
Такі недоліки управління формують систему, схильну до неефективності, зловжиНЕНАЛЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ

вань, шахрайства і корупції. Дві наступні
проблеми поглиблюють цю ситуацію. Перша
стосується політики, яка не відповідає передовому міжнародному досвіду, – обіцянка
забезпечити військовослужбовців постійним, безкоштовним і загальнодоступним
житлом.58 Розрив між обіцянкою і реальністю призводить до того, що власне обіцянка
стає утопічною картиною, тоді як відмова її
переглянути веде до цементування неефективної системи, схильної до зловживань.59
Друга проблема пов’язана із можливим
зовнішнім впливом. Двоє із 17 міністрів оборони, які займали цю посаду з 1999 року,
Дмитро Саламатін (8 лютого 2012 року – 24
грудня 2012 року) і Павло Лебедєв (24 грудня
2012 року – 27 лютого 2014 року), були звинувачені в державній зраді на користь Російської Федерації. Обидва були пов’язані з продажем рухомого і нерухомого майна МОУ.60
КОРУПЦІЙНИЙ РИЗИК

Дефіцит планування на основі
спроможностей і потреб

Прийняття свавільних рішень/
шахрайство

Громіздкий процес формування бюджету
в секторі оборони

Затримки в утвердженні/
можливості для хабарництва

Непрозорий та нерегульований процес
тендерних закупівель

Можливість для змови/
незаконне привласнення

Постійна інституційна реструктуризація
та плинність кадрів

Відсутність відповідальності/
шахрайство

Відсутність ефективного нагляду/
контролю/відповідальності

Зловживання службовим становищем і
можливість для незаконного привласнення

Таблиця 1: Зв’язок між неналежним управлінням у сфері житлової нерухомості в оборонному
секторі та корупційними ризиками
56
Цей лист від листопада 2015 року було передано співробітникам НАКО. Хоча ми не змогли знайти сліди листа в реєстрах його
авторів, його існування було підтверджено офісом народного депутата Добродомова.
57
У відповідь на запит про те, як високопоставлені особи з Міністерства оборони отримують численні квартири, зроблений народним депутатом Добродомовим у листі № 946 від 20 березня 2018 року, заступник Генерального прокурора МОУ А. Матіос
відкинув ці звинувачення (див. Лист № 10/2/1-25315-15).
58
НАКО, Неефективне управління і корупція у системі житлового забезпечення Міністерства оборони України, c. 18.
59
Дехто стверджував, що зміни не можуть вноситися без оновлення всього Житлового кодексу 1983 року, що було поставлене
під сумнів респондентами, які вказали на можливість прийняття галузевих змін. Наприклад: Інтерв’ю із колишнім заступником
міністра оборони Леонідом Поляковим, 18 вересня 2018 р.
60
«Саламатін став міністром оборони, бо Янукович боїться», Gazeta, 9 лютого 2012 року. Доступно за адресою: http://bit.
ly/2W29oWI (посилання перевірено січень 2021 р.).
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РОЗДІЛ 2: ХАРАКТЕРНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ
У СФЕРІ ЖИТЛА І НЕРУХОМОГО МАЙНА
В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ
Оборонний сектор часто вважається однією з найбільш уражених корупцією сфер
діяльності уряду, у рамках якої складність,
великі обсяги бюджетних коштів і широко
розповсюджена секретність сприяють появі
корупційних схем. Згідно з однією оцінкою,
глобальні фінансові втрати через корупцію
в оборонному секторі у вигляді корупційних схем становлять щонайменше 20 млрд
дол. США на рік.61 Сектор житлового майна
Міністерства оборони, де укладається велика кількість договорів на великі суми, наприклад, договори купівлі-продажу, оренди,
проєкти будівництва і технічного обслуговування, може піддаватися серйозному ризику
появи корупції і шахрайства. Корупційні та
шахрайські схеми з нерухомістю негативно
впливають, прямо або опосередковано, на
національну безпеку держави, її установи,
громадян, внутрішню культуру та міжнародне сприйняття.62

Центр з розбудови доброчесності в оборонному секторі Міністерства оборони Норвегії виявив 12 загальних схем корупції в
житловому секторі оборонної галузі; його
матеріали були використані Службою внутрішнього аудиту МОУ для організації навчання і підвищення обізнаності.63 Хоча цей
список не є вичерпним – у ході дослідження
НАКО зіткнувся з іншими можливими схемами, особливо пов’язаними використанням
коливань валютного курсу не на користь підрядників, – однак, у ньому перераховані найбільш поширені результати впливу корупції у
сфері житла в оборонному секторі, які були
відображені у справах, проаналізованих у
цьому звіті. Для того, щоб краще відповідати
законодавчим та системним реаліям України, 3 із 12 схем (а саме №7, №8, №9) були
дещо відкориговані, а схема №2 була повністю замінена, оскільки вона не була застосовна до української системи.64

Transparency International, «70% урядів не в змозі захиститися від корупції в оборонному секторі», 29 січня 2013 р. Доступно за адресою: https://www.transparency.org/news/pressrelease/70_of_governments_fail_to_protect_against_corruption_in_
the_defence_sector, посилання перевірено січень 2021 р.
62
CIDS, Керівництво належного управління №5.
61

63

CIDS, Керівництво належного управління №5.

64
Напр. до схеми № 7 було додано словосполучення «впливові посадовці», до схеми № 8 – «або (непрямі) бенефіціари», а до
схеми № 9 також було додано словосполучення «впливові посадовці».

До схеми №7 було додано словосполучення «впливові посадовці», до схеми №8 – «або (непрямі) бенефіціари», і до схеми
№9 також було додано словосполучення «впливові посадовці». Оригінальний текст Схеми №2: «Підприємство є власником
земельної ділянки, яка за місцем розташування підходить для зведення військового об’єкту. Підприємство сектору оборони
потребує земельної ділянки у зв’язку з початком військового будівництва. Завдяки власному впливу на процес закупівель,
посадовець реалізує земельну ділянку оборонній структурі за ціною значно вищою ринкової». Текст замінено наступним
чином: «Договори про спільне будівництво житла на землях МОУ та землях інших підрозділів Міноборони, які не належать
до балансової нерухомості МОУ, укладаються посадовими особами (без відповідних повноважень), які затверджують будівельні проєкти, чим грубо порушують вимоги законодавства про землеустрій та містобудування, державні будівельні
норми, стандарти та правила».
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СХЕМА 1. Ключова особа, яка приймає рішення в оборонному секторі,
використовує своє становище для придбання нерухомості, що продається
суб'єктом господарювання в оборонному секторі, за ціною значно нижчою
від реальної ринкової вартості нерухомості.

СХЕМА 2. Договори про спільне будівництво житла на землях Міноборони та землях інших підрозділів МОУ, які не належать до нерухомого майна
МОУ, укладаються посадовими особами (без відповідних повноважень), які
затверджують будівельні проекти, чим грубо порушують вимоги законодавства про забудову та містобудування, державні будівельні норми, стандарти
та правила.

СХЕМА 3. Особам, що приймають рішення в оборонному секторі, пропонують, а вони приймають винагороду у вигляді грошових коштів, товарів,
послуг та/або пропозицій роботи від приватних будівельних фірм із метою впливу на укладання договорів будівництва або знесення будинків для
суб'єктів господарювання в оборонному секторі.

СХЕМА 4. Особи, що приймають рішення в оборонному секторі, вимагають
і отримують винагороду у вигляді грошових коштів, товарів, послуг (наприклад, будівельні послуги в приватних будинках осіб, що приймають рішення)
та/або пропозицій роботи від приватних будівельних фірм із метою впливу
на укладання договорів будівництва або знесення будівель для підприємства
оборонного сектору.
18
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СХЕМА 5. Особам, що приймають рішення в оборонному секторі, пропонують, а вони приймають винагороду у вигляді грошових коштів, товарів, послуг та/або робіт приватних постачальників послуг, щоб вплинути
на укладання договорів технічного обслуговування та/або інших послуг із
управління об'єктами, що надаються підприємствам оборонного сектору.
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СИМВОЛ

СХЕМА 6. Особи, які приймають рішення в оборонному секторі, вимагають
та отримують компенсацію у вигляді грошових коштів, товарів, послуг та/
або пропозиції роботи від приватних постачальників послуг, щоб вплинути
на укладання договорів технічного обслуговування та/або інших послуг з
управління об'єктами, що надаються підприємствам оборонного сектору.

СИМВОЛ

СХЕМА 7. Особи, які приймають рішення та/або персонал, який бере участь
у наданні житла військовослужбовцям, вимагають та отримують винагороду у вигляді грошових коштів, товарів чи послуг за надання привабливих
або дефіцитних квартир / будинків конкретним особам.

СИМВОЛ

СХЕМА 8. Невелика група осіб, які приймають рішення, що беруть участь у
закупівлі будівельних або інших послуг, пов'язаних із нерухомістю, укладає
договори з фірмами, в яких вони насправді є кінцевими власниками або
(непрямими) бенефіціарами.

СИМВОЛ
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СИМВОЛ

СХЕМА 9. Особи, що приймають рішення та/або персонал (наприклад, у
підрозділах закупівель або бухгалтерського обліку) привласнюють активи
шляхом 1) створення та виплат фіктивним постачальникам будівельних
послуг та/або інших послуг, пов'язаних із нерухомістю; або 2) оплати завищених або фіктивних рахунків-фактур за послуги, пов’язані з нерухомістю; або 3) несплати рахунків-фактур за послуги, пов’язані з нерухомістю.

СИМВОЛ

СХЕМА 10. Особи, що приймають рішення / співробітники у змові з продавцями або третіми особами привласнюють активи шляхом: 1) оплати
завищених або фіктивних рахунків-фактур за послуги, пов'язані з нерухомістю; або 2) несплати рахунків-фактур за послуги, пов’язані з нерухомістю; або 3) використання будівель або земель, які знаходяться у власності підприємства оборонного сектора, для особистої вигоди (наприклад,
оренда приватною компанією складу, що належить оборонному сектору,
та утримання всіх або частини доходів).

СИМВОЛ

СХЕМА 11. Невелика група осіб, які приймають рішення, що беруть участь
у закупівлі будівельних послуг або інших пов'язаних із нерухомістю послуг, укладає контракти з фірмами, в яких вони насправді є кінцевими
власниками або (непрямими) бенефіціарами.
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СХЕМА 12. Співробітник, який бере участь у будівельних проєктах, отримує винагороду від зовнішньої будівельної фірми за те, що дозволяє
цій фірмі використовувати проект будівництва в рамках заходів із відмивання грошей.

НAKO

СИМВОЛ

У наведеній нижче таблиці продемонстровано, як реалізації схем із цього розділу
сприяють пробіли в управлінні, зазначені у Розділі 1.
НЕНАЛЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ/
СИСТЕМНИЙ КОРУПЦІЙНИЙ
РИЗИК

КОРУПЦІЙНИЙ РИЗИК

СХЕМА

Дефіцит планування на основі
спроможностей і потреб

Прийняття свавільних рішень

2, 7, 9, 10, 12

Громіздкий процес формування
бюджету в секторі оборони

Затримки в утвердженні/
можливості для хабарництва

1, 7, 9, 10, 12

Непрозорий та нерегульований
процес тендерних закупівель

Можливість для змови/
незаконне привласнення

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 12

Постійна інституційна
реструктуризація та плинність
кадрів

Відсутність відповідальності/
шахрайство

2, 4, 6, 8, 9, 10,
11, 12

Відсутність ефективного нагляду
і контролю

Відсутність відповідальності/
зловживання службовим
становищем з метою
незаконного привласнення

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12

Таблиця 2: Зв’язок між неналежним управлінням, корупційними ризиками і ризиками корупції у сфері житлової нерухомості в оборонному секторі
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РОЗДІЛ 3:
АНАЛІЗ СПРАВ
Три приклади, проаналізовані в цьому
розділі, ілюструють деякі основні корупційні
ризики в секторі безпеки і оборони та демонструють, як змова в корупційних мережах за
участю посадових осіб Міністерства оборони
та організацій приватного сектора може використовувати недоліки управління для перенаправлення ресурсів і збагачення окремих
груп і осіб за рахунок коштів державного бюджету. У Справі №1, присвяченій розбудові
проєкту «Новий Розділ» у Львівській області, продемонстровано використання напівзруйнованих будівель у віддалених районах

як потенційне житло для військовослужбовців. У Справі №2 між приватною компанією
«Будкапітал» і Міністерством оборони виникли розбіжності стосовно підозрілого факту
підписання актів, у результаті чого МОУ отримало незавершені об’єкти нерухомості. Ця
справа також дає уявлення про потенційний
конфлікт інтересів у самій системі, оскільки
власник компанії «Будкапітал» був представником громадських організацій, залучених
до будівництва житла, і одночасно співпрацював із Міністерством оборони. Справа
№3, «Артема», висвітлює проблеми, пов’язані з відсутністю контролю над землями МОУ,
що стане предметом подальших досліджень.
У всіх трьох випадках були порушені кримінальні справи і/або подані парламентські
запити, і всі три справи були проаналізовані
Рахунковою палатою України.

СПРАВА 1:

Об’єкт нерухомості за адресою вул. Чорновола, 14a, м. Новий Розділ.65

РОЗДІЛ – НОВИЙ, А СХЕМА – СТАРА?
ЙМОВІРНІ СХЕМИ:

Схема 2 – Підписані договори порушують законодавство, кодекси, стандарти і/або норми.
Схема 3 – Впливовим посадовцям у МОУ пропонують і вони приймають компенсацію від приватних забудовників.
Схема 4 – Впливові посадовці у МОУ вимагають і приймають компенсацію від приватних забудовників.
Схема 8 – Впливові посадовці, які беруть участь у процесі закупівель об’єктів/послуг, пов’язаних з нерухомістю, вступають у відносини з фірмами, власниками/бенефіціарами яких вони є.
Схема 9 – Активи незаконно привласнюються впливовими посадовцями/персоналом.
Схема 10 – Активи незаконно привласнюються впливовими посадовцями/персоналом, які вступили у
змову із третіми сторонами.
65
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Ця справа демонструє вплив тендерів,
укладених у короткі строки, нездатності
встановити вимоги і стандарти, свавільного
прийняття рішень і змови між учасниками з
державних установ і приватного сектора на
спроможність Міністерства оборони будувати необхідне та високоякісне житло. Аналіз
процесу виявив низку тривожних сигналів:
• Короткі строки проведення тендерів:
31 липня 2015 року в українській газеті
«Народна армія» Міністерством оборони
було оголошено тендер на закупівлю нових квартир по всій Україні. Загальна вартість становила 915 365 062 грн66 На вимогу
МОУ строк подачі тендерних пропозицій
закінчувався 10 серпня 2015 року – дуже
короткий термін, який суди згодом назвали «дивним».67
• Встановлена ціна за одиницю: у рамках тендеру було запропоновано Лот №25
на будівництво 30 квартир у Львівській
області. Лот № 25 було присуджено приватній компанії ТОВ «Янтар», яка запропонувала надати 30 квартир загальною вартістю 15 847 425 грн без ПДВ, а саме 10 450
грн/м2. Така ціна суперечила двом оцінкам
вартості квартир у цьому районі приблизно у період проведення тендеру: Львівська
Торгово-промислова палата визначила
ціну в межах 8050-8561 грн/м2 для новозбудованих квартир у м. Новий Розділ68; за
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результатами наступної оцінки Рахункової
палати, проведеної у 2018 році, ціна була
встановлена на рівні 5600 грн/м2.69 Залежно від оцінки націнка компанії ТОВ «Янтар»
становила від 2400 до 9542 грн/м2.
• Класифікація квартир: як вказано в ухвалі Шевченківського районного суду м.
Львова від 27.11.2017, МОУ у повідомленні
на своєму офіційному сайті описувало поняття «вторинний ринок» як «новозбудовані квартири, які належать компанії-учасниці
торгів».70 Однак ці квартири не були новими. Будівля була побудована у 1964 році і
списана міською радою Нового Роздолу як
занедбана і непридатна для проживання,
а в липні 2006 року ТОВ «ЄвроСтіл» придбав її за 606 454 грн. Менш ніж через два
роки «ЄвроСтіл» продав цю будівлю ТОВ
«Янтар» за 450 000 грн. У грудні 2012 року
Міська рада Нового Роздолу уповноважила ТОВ «Янтар» зареєструвати нерухомість
як житлову – проте лише після її реконструкції.71 Формально тільки один цей факт
повинен був привести до дискваліфікації
ТОВ «Янтар», оскільки квартири не підлягали під поняття «вторинний ринок»: вони
були не новозбудовані, а реконструйовані.
Очевидно, що дійсний стан речей ймовірно
приховувався особами, відповідальними за
прийняття рішень у Міністерстві оборони в
Західному територіальному управлінні капітального будівництва.72

Оголошення у газеті «Народна армія» №227/1/2226-НЕР від 31 липня 2015 р., №72 (5407). Доступно в архіві газети «Народна
армія»: http://bit.ly/38ypo79 (перевірено червень 2020 р.); див.: http://bit.ly/2W2gcmQ (посилання перевірено січень 2021 р.).
67
Ухвала суду № 71888840, 30.01.2018, Шевченківський районний суд м. Львова. Доступно за адресою: http://bit.ly/2P6xii2
(посилання перевірено січень 2021 р.).
66

Ухвала суду № 71888840, 30.01.2018, Шевченківський районний суд м. Львова. Доступно за адресою: http://bit.ly/2P6xii2
(посилання перевірено січень 2021 р.).
68

69

Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 13.

Справа № 466/9887/16-к, Шевченківський районний суд м. Львова. Доступно за адресою: http://bit.ly/2W2gcmQ (посилання
перевірено січень 2021 р.).
70

Ухвала суду м. Новий Розділ № 451. Див. Справа № 466/9887/16-к http://bit.ly/2W2gcmQ (посилання перевірено січень
2021 р.).

71

Оголошення у газеті «Народна армія» №. 227/1/2226-НЕР від 31.07.2015 р. №72 (5407. Доступно в архіві газети «Народна
армія»: http://bit.ly/38ypo79 (перевірено січень 2021 р.); див.: http://bit.ly/2W2gcmQ (посилання перевірено січень 2021 р.).
72

23

НAKO Корупція у сфері житлової нерухомості Міністерства оборони: типові ризики та рекомендації

Незважаючи на такі тривожні сигнали
і загальну відсутність попиту на житло для
військовослужбовців у цьому районі, керівництво Міністерства оборони уклало 30 договорів з ТОВ «ЯНТАР» на купівлю-продаж
нерухомості на вторинному ринку73. Згідно
з висновками досудового розслідування
у справі «Нового Роздолу», співробітники
Міністерства оборони, які працювали як у
Києві, так і у Львові, а також співробітники
ТОВ «Янтар», вступили у змову з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на
придбання житла в оборонному секторі, і,
в свою чергу, незаконно привласнили 5 071
175 грн.74
«Із матеріалів кримінального провадження видно, що... співробітники ТОВ «Янтар»
незаконно отримали частину коштів (понад 13 млн грн) від Міністерства оборони

України. Ці суми були переведені на рахунки фізичних осіб-підприємців». 75
Кримінальна справа щодо Нового Роздолу базується на можливому порушенні
статті 410(3) Кримінального кодексу України, тобто заволодіння військовослужбовцем
військового майна шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем. Ці
злочини передбачають покарання у вигляді
позбавлення волі строком на 3-8 років або
5-12 років, якщо вони вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, наприклад у період після окупації Криму і Донбасу. На момент написання цього звіту вироки
ще не були винесені. Однак влітку 2018 року
було порушено ще одну кримінальну справу
стосовно ТОВ «Янтар», цього разу у зв’язку зі
спробою дати хабар в розмірі 5000 доларів
військовому прокурору по першій справі: цю
особу було оштрафовано на 8500 гривень.76

СПРАВА 2: «БУДКАПІТАЛ» І КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
МОЖЛИВІ СХЕМИ:

Схема 3 – Впливовим посадовцям у МОУ пропонують і вони приймають компенсацію від приватних забудовників.
Схема 4 – Впливові посадовці у МОУ вимагають і приймають компенсацію від приватних забудовників.
Оголошення у газеті «Народна армія» №227/1/2226-НЕР від 31 липня 2015 р., №72 (5407). Доступно в архіві газети «Народна
армія»: http://bit.ly/38ypo79 (посилання перевірено січень 2021 р.); див. також: http://bit.ly/2W2gcmQ (перевірено січень 2021 р.).
73

74
Ухвала суду № 71888840, 30.01.2018, Шевченківський районний суд м. Львова. Доступно за адресою: http://bit.ly/2P6xii2 (посилання перевірено січень 2021 р.).
75

Справа № 466/9887/16-к http://bit.ly/2W2gcmQ (посилання перевірено січень 2021 р.).

Ухвала суду № 71888840, 30.01.2018, Шевченківський районний суд м. Львова; Справа № 466/9887/16-к, Шевченківський
районний суд м. Львова. Доступно за адресою: http://bit.ly/2W2gcmQ (посилання перевірено січень 2021 р.).
76

http://bit.ly/2W2gcmQ (посилання перевірено січень 2021 р.). Слід зазначити, що штрафи в Україні, як правило, досить низькі,
що негативно відображається на реалізації їхнього завдання зі стримування.
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Схема 9 – Активи незаконно привласнюються впливовими посадовцями/персоналом.
Схема 10 – Активи незаконно привласнюються впливовими посадовцями/персоналом, які вступили у
змову із третіми сторонами.

У другій справі йдеться про 109 квартир
за більш ніж 30 км на схід від Києва у місті
Михайлівка-Рубежівка, побудованих компанією ТОВ «БУДКАПІТАЛ».77 Компанія подала
заявку на будівництво квартир у рамках тендеру МОУ від 2014 року. Упродовж 2014-2015
рр. нерухомість було оплачено траншами і,
не дивлячись на те, що квартири не були завершені, Міністерство оборони прийняло їх
як «завершені» в березні 2015 року.78
Договір і виконана робота залишаються
предметом спорів; вони стали темою запитів
від Рахункової палати (2015 р.) і парламентаріїв, які звернулися до Генерального прокурора.79 Цей процес висвітлив низку тривожних сигналів, оскільки як Міністерство
оборони, так і приватна компанія заявили
про завдані їм збитки і недоліки. Наприклад,
Рахункова палата дійшла висновку, що договори обійшлися українським платникам податків на суму 41,6 млн грн без урахування
судових витрат.80 Компанія «БУДКАПІТАЛ»
пред’явила претензію щодо відшкодування
збитків на суму майже 800 000 грн.81 Представники компанії стверджують, що, незважаючи на те, що будівля перебуває на балансі МОУ і більше не належить «БУДКАПІТАЛ»,
компанія продовжує оплачувати утримання
недобудованого будинку для запобігання
його руйнуванню через відсутність опалення
77

і охорони, а також для того, аби попередити
закиди МОУ стосовно невиконання компанією «БУДКАПІТАЛ» свого обов’язку піклуватися про інтереси замовника, що могло спричинити подальші збитки.82
Станом на сьогодні будівля залишається
незавершеною, руйнуючись, навіть не будучи заселеною. У той час як МОУ подало на
«БУДКАПІТАЛ» в суд стосовно стану будівель,
суди продовжують приймати сторону компанії, стверджуючи, що МОУ офіційно прийняло «завершені» квартири, і право власності
було офіційно передано, що зробило МОУ
власником оскаржуваної нерухомості. Крім
того, у 2018 році Рахункова палата відзначила, що, хоча МОУ подало в суд на «БУДКАПІТАЛ», міністерством не було проведено внутрішніх розслідувань за цими справами або
не було визнано передачу права власності
недійсною.83
Справа «БУДКАПІТАЛ» ілюструє наступні
прогалини в управлінні і відповідні корупційні практики:
• Фальсифікація документів і прийняття
незавершених проєктів. У березні 2015 року
представники МОУ підписали акт прийому-передачі житлового будинку як завершеного і прийняли його як завершений.

Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 10.

78
В інтерв’ю з власником ТОВ «БУДСКАПІТАЛ» тендерний процес також було визнано проблемним, у якому підроблені тендери
подавалися з метою кваліфікації. Інтерв’ю мало місце 18 квітня 2018 року в Києві.

Лист № 946-02/313 від 20 березня 2018 р. на ім’я Генерального прокурора України від народного депутата України Добродомова
Д.Є. Цей лист від листопада 2015 року було передано співробітникам НАКО.
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80

Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 11 (Договір №1/360П).

81

Ухвала суду №910/9512/17 від 26.07.2017 р. доступна за адресою: http://bit.ly/31GQXrs (посилання перевірено січень 2021 р.).

Ця інформація неодноразово стверджувалася під час інтерв’ю НАКО з представниками «БУДКАПІТАЛ» навесні і влітку 2019
року. Див. також: Рішення Суду №910/9512/17 від 26.07.2017 р. Доступно за адресою: http://bit.ly/31GQXrs (посилання перевірено
січень 2021 р.).

82

83

Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 11 (Договір №1/360П).
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Однак технічний контроль, проведений 2
лютого 2018 року ГоловКЕУ, продемонстрував, що 96 квартир були завершені на 87%,
а 13 квартир – на 99%.84 Рахункова палата
України встановила, що на момент здачі
цей об’єкт навіть не був побудований.85 Однак Міністерство оборони перерахувало в
цілому 32,4 млн грн у 2014-2015 роках і ще
1,7 млн грн у 2016 році за нібито отримані
квартири.86 Крім того, Міністерство оборони не лише не зробило спроби анулювати
шахрайські договори і акти виконаних робіт – хоча, відповідно до положень договору, укладеного з «БУДКАПІТАЛ», це могло
дозволити Міністерству отримати декілька квартир безкоштовно – але МОУ уклало наступний договір на придбання ще 13
додаткових квартир.87 Ці рішення, прийняті
з явним ігноруванням очевидної нездатності компанії виконати свої договірні зобов’язання, були прийняті на тлі плинності
кадрів і нестабільності: обидва договори з
«БУДКАПІТАЛ» були підписані виконуючими обов’язки керівників ГоловКЕУ і працюючими в МОУ співробітниками, а не службовцями, які здійснюють свої повноваження
на постійній основі.88 Це, ймовірно, стало
на заваді формуванню і використанню інституційної пам’яті та сприяло появі зловживань: Рахункова палата дійшла висновку,
що чиновники, швидше за все, вступали у
змову з компаніями для полегшення підпи-

сання шахрайських документів і скасування первинних умов тендеру.89
• Підвищення цін: у договорах, укладених у 2014 і 2015 рр., різниця у ціні одного
квадратного метра різних квартир у тому ж
районі збільшилася на 4000 гривень, що,
ймовірно, створило додаткову можливість
для компанії отримувати прибуток.90 Однак
компанія заявила, що таке підвищення ціни
відображає коливання вартості української
валюти. На додаток до інфляції коливання валюти можуть впливати на ціни; тому
постачальники часто прив’язують ціни на
договірні роботи і матеріали до курсу долара,91 тоді як Закон України «Про публічні закупівлі» допускає індексацію коливань
інфляції і вартості валюти.92 У період між
проведенням тендерів у 2014 році і датою
останнього платежу з МОУ українська гривня впала приблизно на 50% у відношенні до
долара США; на думку «БУДКАПІТАЛ», таке
різке падіння української валюти і, як наслідок, зростання цін, завадили своєчасному
завершенню будівництва.
• Потенційний конфлікт інтересів: у той
час, коли компанія виконувала договірні
роботи на замовлення Міністерства оборони, її директор був членом Громадської
ради МОУ – дорадчого органа, якому доручено залучати громадськість, посилювати
цивільний контроль і допомагати форму-

Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 12.
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 10.
86
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 10, 11.
87
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 11 (Договір №1/360П).
88
Важливо відзначити, що кваліфікація особи як «не співробітника», мабуть, може застосовуватися лише до справи «БУДКАПІТАЛ». Той самий чиновник як «виконувач обов’язків директора» уклав інші сумнівні договори від імені Міністерства
оборони. Див. Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 35, 37.
89
Відмічаємо наступні компанії: ТОВ «БУДКАПІТАЛ», ПАТ «ХК «Київміськбуд», ТОВ «БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ», ТОВ «СОФІЯ
БУД ГРУП», ПрАТ «Будівельний торговий будинок», ТОВ «ПГ ІНВЕСТ», ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», ТОВ «ДОБРОБУТ+»). Проблема
високої плинності кадрів також згадувалася колишнім радником Міністерства оборони з питань боротьби з корупцією Русланом Тростинським. Інтерв'ю з Русланом Тростинським, листопад 2018 р., Київ.
90
Рахункова палата: Оцінка рівня ефективності від 2018 р., с. 11.
91
Інтерв’ю з представниками компанії «БУДКАПІТАЛ», Євген Пінчук, весна і літо 2019, Київ та Одеса.
92
Стаття 36(7) Закону України «Про публічні закупівлі» допускає індексацію договірних цін. («Про Публічні закупівлі» № 922V111. Доступно за адресою: http://bit.ly/2Q28s2u (посилання перевірено січень 2021 р.).
84
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лювати політику в Міністерстві оборони,93
проте який вже давно страждає від звинувачень у некомпетентності, упередженості і
проникненні іноземців.94 Як повідомляють,
директор «БУДКАПІТАЛ» вступав до Ради

НAKO

до, під час і після зіткнення з проблемами,
пов’язаними із укладанням договорів із
МОУ; враховуючи потенційну роль Ради у
формуванні політики, це могло б призвести
до конфлікту інтересів.95

СПРАВА 3:

Об’єкт нерухомості за адресою вул. Артема, 24a.

ПРОДАНИЙ ДВІЧІ, ПЕРЕЙМЕНОВАНИЙ ТРИЧІ, АЛЕ НЕ НАЛЕЖИТЬ НІКОМУ?
МОЖЛИВІ СХЕМИ:

Схема 2 – Підписані договори порушують законодавство, кодекси, стандарти і/або норми.
Схема 3 – Впливовим посадовцям у МОУ пропонують і вони приймають компенсацію від приватних забудовників.
Схема 4 – Впливові посадові у МОУ вимагають і приймають компенсацію від приватних забудовників.
Схема 6 – Впливові посадовці у МОУ вимагають і отримують компенсацію, за сприяння укладанню договорів на технічне обслуговування/управління.
Схема 8 – Впливові посадовці, які беруть участь у процесі закупівель об’єктів/послуг, пов’язаних з нерухомістю, вступають у відносини з фірмами, власниками/бенефіціарами яких вони є.
Схема 9 – Активи незаконно привласнюються впливовими посадовцями/персоналом.
Схема 10 – Активи незаконно привласнюються впливовими посадовцями/персоналом, які вступили у
змову із третіми сторонами.

Справа земельної ділянки «Артема 24а»
у Києві ілюструє низку проблем, пов’язаних
з управлінням землею, яка знаходиться під
контролем Міністерства оборони України.
93

Оспорювання права власності, сумнівні продажі і придбання, яким сприяла відсутність
ефективного контролю МОУ над його землею, привели до судових процесів і на роки

Статут Громадської ради: http://bit.ly/33TqhFz, посилання перевірено січень 2021 р..

«Міністр оборони таки затвердив українофобську громадську раду при МОУ», Новинарня, 3 серпня 2017 р. Доступно за
адресою: http://bit.ly/2Mxc7nG (посилання перевірено червень 2020 р.). Див. також: «Скандал з виборами до Громадської
ради при Міноборони», Тиждень 3 лютого 2017 р. Доступно за адресою: http://bit.ly/2NNcqu4 (посилання перевірено січень
2021р.); «Будьте ви прокляті. Як волонтери й АТОвці відсувають псевдоветеранів від бюджетного корита», Новинарня, 14 квітня
2017 р. Доступно за адресою: http://bit.ly/2PWJrqf (посилання перевірено січень 2021 р.).
94

Під час інтерв’ю, проведених восени 2018 року і навесні та влітку 2019 року, дослідники НАКО запитували представника
«БУДКАПІТАЛ», чи зловживав він владою і чи вважав він конфліктом інтересів ситуацію, коли, будучи власником компанії-забудовника, яка співпрацювала із Міністерством оборони, він був представником неурядових організацій, які займалися питаннями житла для військовослужбовців у Громадській раді МОУ (яка має уявлення і певний вплив на бюджетні витрати у
сфері житла в оборонному секторі). В інтерв’ю і пізніше у письмовій формі Пінчук заперечує будь-який конфлікт інтересів,
зловживання владою і вказує часові рамки своєї керівної ролі/участі у некомерційних організаціях.

95
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зупинили забудови у центрі Києва, створили
корупційні ризики і призвели до конфлікту
між МОУ, місцевою владою і приватними інвесторами.
Хоча ця справа в першу чергу пов’язана
з діями одного підозрюваного у шахрайстві
у МОУ, зловживання владою і службовим
становищем якого упродовж кількох коротких місяців завдало збитків на загальну суму
понад 91 300 000 грн (тобто 17 236 220 дол.
США)96, вона вказує на грандіозний масштаб проблем із нерухомістю, створених корупціонерами. Справа «Артема 24а» – лише
один із 26 випадків, пов’язаних зі злочинною
діяльністю однієї і тієї ж особи в МОУ, діям
якого сприяли прогалини в процедурах продажу і оцінки нерухомості МОУ, а також нездатність МОУ належним чином планувати
і контролювати дії своїх чиновників. Рішення суду щодо цієї справи було доведено до
відома НАКО анонімно; незважаючи на те,
що українське законодавство передбачає
загальнодоступність рішень суду, доступу
до вищезазначеної справи немає.97 У листопаді 2019 року НАКО звернувся до судового
секретаря стосовно відсутності доступу в режимі онлайн до цієї конкретної справи, на
що отримав відповідь про відсутність часу і
комп’ютерів для публікації всіх рішень щодо
кримінальних справ в Інтернеті.98 Через мі-

сяць, в грудні 2019 року, рішення суду було
нарешті опубліковане.99
3 жовтня 2018 року Мохаммад Захур, відомий іноземний інвестор і колишній власник незалежної англомовної української газети «The Kyiv Post», публічно звинуватив
представників МОУ в рейдерстві: Захур написав, що у змові з приватною компанією
МОУ здійснило спробу «заволодіти» ділянкою землі, яка юридично належить одній із
його компаній.100 Ситуація, в яку потрапив
Захур, базується на двох операціях, одна
з яких була здійснена в 2001 році, а інша –
в 2006 році, коли одну і ту ж ділянку землі
було продано двом різним компаніям. У
2001 році МОУ, очевидно, продало землю
компанії «Виробнича фірма «АгроПромСервіс-А»; п’ять років по тому та ж ділянка була
продана ТОВ «Україна-Метал Лтд».101
Обидві операції з продажу, ймовірно,
були пов’язані з будівництвом житла для військовослужбовців, при цьому МОУ передавало забудовникам нерухомість в обмін на
частку побудованих на ній квартир (у цьому
випадку 10%), які призначалися для військовослужбовців. Тобто нерухомість МОУ перейшла до приватної компанії з правом останньої забудовувати її за умови, що компанія
надасть певну площу завершеного будівництва (в цьому випадку житла) Міністерству

Ухвали у кримінальних провадженнях Шевченківського суду № 1-1081/2010 (доступ для дослідників, відсутній доступ у мережі Інтернет). Див. також: Справа №1-1081/2010 Слухання у суді Шевченківського району 20 жовтня 2010 р.; кримінальна
справа № 12018100000000534, дата реєстрації 11.06.2018р. 13:24:28. Доступно за адресою: http://bit.ly/2Q0WxlF (перевірено
січень 2021 р.).

96

Очевидно порушуючи Закон України «Про доступ до судових рішень» від 2006 року (https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=3262-15). Лише шляхом координованих пошуків інформації з відкритих джерел стосовно вищезгаданих 26 випадків можна було знайти і перевірити всі посилання на кожну із 26 справ, у рамках яких згідно з рішенням суду пан Мельник
був визнаний винним у порушенні статті 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень).

97

На підставі відповіді Шевченківського районного суду м. Києва № 01-20/242/2019/К-301 від 08.11.2019 р. на запит НАКО від
04.11.2019 р.

98

Справа № 1-1081/2010 Слухання у суді Шевченківського району (опубліковано в мережі Інтернет 17.12.2019 р., https://bit.
ly/2x9PpNs).

99

«Подумайте, перш ніж інвестувати», заява М. Захура для Атлантичної ради, від 3 листопада 2018 року. Доступно за адресою:
https://bit.ly/2FBG0ln (посилання перевірено січень 2021 р.).

100

101
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Кримінальна справа № 12018100000000534, дата реєстрації 11.06.2018 р. 13:24:28.
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оборони. Для того, щоб надати нерухомість
забудовникам в обмін на завершене житло,
МОУ має впевнитися, що ділянка була «списана» або виставлена на продаж; це рішення має бути схвалене і зареєстроване Кабінетом міністрів. Під час першого продажу
в 2001 році зазначена ділянка не була списана МОУ; проте вона була списана під час
проведення другої операції у 2006 році.102
Однак продаж ділянки на вулиці Артема, 24а у 2006 році незаконно здійснила
посадова особа МОУ, В. Л. Мельник, який
на той момент вирішував питання нерухомості за дорученням від імені «Укроборонбуду» – підприємства Головного управління
спеціалізованого будівництва (ГУСБ) МОУ.
Упродовж трьох коротких місяців 2006 року
пан Мельник зловживав своїми повноваженнями, «діючи в інтересах третіх, приватних сторін», і йому вдалося підписати угоди
про реалізацію нерухомого майна МОУ по
всій Україні, в результаті чого МОУ зазнало
збитків на загальну суму понад 91 300 000
грн (майже 17 236 220 дол. США).103 Прикметно, що ділянка землі на вулиці Артема,
24а – єдиний об’єкт, пов’язаний зі справою
Мельника, який фактично був списаний на
момент (другого продажу); жоден з решти 25 об’єктів навіть не пройшов через цей
процес.104
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У результаті діяльності Мельника судові
провадження за участю багатьох компаній,
перерахованих у Таблиці 6, наступних покупців нерухомості і МОУ тривають більш
як десять років. В одних справах суди виносять рішення на користь МОУ, а в інших – на
користь компанії. 105
Справа Мельника також вказує на епізодичну невідповідність між оціночною вартістю землі до укладення договорів пайової
участі та фактичним збитком, встановленим
судом (див. Таблицю 6). В одному випадку
різниця становила понад 6 млн грн (понад
1 млн дол. США). Незважаючи на численні
спроби, було неможливо встановити організації, які проводили оцінку будівель до
продажу Міністерством оборони, і процес
розрахунку сум. НАКО також не вдалося отримати чітке пояснення того, як проводилося оцінювання. 106
Справа «Артема» стала можливою завдяки наступним недолікам в управлінні Міністерством оборони у житловій сфері:
• Відсутність нагляду та інституційної
пам’яті у ГоловКЕУ, що призвело до прийняття свавільних рішень і неможливості
виявити правопорушення;
• Непрозора робота груп експертної
оцінки, яка важко піддається аналізу.

Переписка з експертом Георгієм Могильним, від 18 листопада 2018 року, обґрунтовано в ухвалах Шевченківського суду:
Справа № 1-1081/2010 Слухання у суді Шевченківського району 20 жовтня 2010 р. (доступ для дослідників; відсутній доступ у
мережі Інтернет), і кримінальна справа № 12018100000000534, дата реєстрації 11.06.2018 р. 13:24:28.
102

103
Стверджувалося, що тодішній міністр оборони також був відповідальним за несанкціонований продаж землі. Міністр Гриценко заперечував свою причетність, дав свідчення проти Мельника у ході кримінального процесу і підтримав обвинувальний
вирок. «Що треба знати виборцю про Анатолія Гриценка», Українська правда (лютий 2019 р.). Доступно за адресою: http://bit.
ly/2whoQln (посилання перевірено січень 2021.).

На основі аналізу справи Мельника дослідники дійшли висновку, що ця нерухомість була єдиною земельною ділянкою,
офіційно списаною Міністерством оборони. Це «списання» – важливий крок, який необхідно зробити Міністерству оборони
для передачі ефективного контролю над нерухомістю Міністерству. Воно не розглядалося безпосередньо у кримінальній
справі № 12018100000000534, але знову з’явилося у рамках 8-річного судового процесу, розпочатого Захуром.

104

Народні блоги, «Корупція бравої зрадогниди Гриценка», 12 квітня 2018 р., http://bit.ly/39C3dOZ (посилання перевірено січень 2021 р.).
105

Те, як проводиться оцінювання і ким, заслуговують уваги і подальших досліджень, особливо коли здається, що Міністерство
оборони може списувати і ефективно продавати більше своєї землі в найближчому майбутньому, що пов’язано з необхідністю
пошуку додаткових ресурсів для потреб Міністерства оборони у сфері нерухомості для військовослужбовців та загальним
відкриттям ринку землі.
106
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Cправа

Дата

Вартість

Відсоток

Збитки

Компанія

1

м. Дніпропетровськ,
проспект Праці, 2а
(ділянка 64)

06/03/2006 1 750 000

136%

2 379 749

Лідер-К

2

м. Севастополь, вул.
Хмельницького, 88
(ділянка Б-26)

09/03/2006

520 000

117%

606 000

Альт-Медіа

3

м. Житомир, вул.
10/03/2006,
потім
Черняховського, 108,
(запис 239, ділянка 80) 20/03/2006

18 650

3725%

694 784

4

5

м.Житомир, вул.
Черняховського, 108,
(записи 247 і 248,
ділянка 80)
м.Житомир,
вул. Саєнка, 54а,
(ділянка 109)

20/03/2006

31 500

1220%

384 178

10/03/2006

168 000

262%

439 467

Аудиторська
фірма ЕнергоАудит Плюс

м. Житомир,
смт. Гуйва (ділянка 81)

10/03/2006

272 000

152%

412 372

7

Закарпаття,
смт. Межигір’я,
вул. Ватутіна, 10

14/03/2006

168 500

250%

421 444

Слай

15/03/2006

170 000

544%

925 000

ПП Тевзадзе А.Д.

15/03/2006

1 100 000

-23%

254 320

Фірма Ескулап

9

м. Севастополь, вул.
Історична, 17 (ділянка
Б-39) згодом змінена
на 26-А
м. Севастополь,
вул. Щитова, 40
(ділянка 503)

Списано МОУ
на час дії
контракту?

Віккор

6

8

30

Адреса

10

м. Севастополь, вул.
Набережна Назукіна і
причал 262

15/03/2006

310 000

539%

1 670 698

Об’єднана
торговельна
група

11

м. Одеса, пров. Сільськогосподарський, 2
(ділянка 216)

15/03/2006

7 826 000

128%

9 993 607

Грін Койн

12

м. Київ, вул. Артема,
24 (згодом Артема,
24а) (ділянка 43)

15/03/2006

7 258 697

269%

2001 р. – Виробнича
фірма Агропром19 553 206
сервіс. Із 2006 р. –
Україна-Метал Лтд.

13

м. Сімферополь, вул.
Мокроусова/Аксакова,
4/15 (ділянка 23)

16/03/2006

310 000

489%

1 515 105

Горній

14

м. Сімферополь,
вул. Запорізька, 2/8
(Запорізька 4.6)
(ділянка 40)

20/03 2006

4 166 667

174%

7 243 634

Севторко

1

2

3

4

Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони

Cправа

Адреса

Дата

Вартість

Відсоток

Збитки

Компанія

15

м. Севастополь,
с. Любимівка,
вул. Федорівська, 45

20/03/2006

45 000

311%

140 417

ПП Філіппов
Кирило
Дмитрович

16

м. Житомир, Київське
шосе, 42, (ділянка 109)

20/03/2006

181 900

310%

564 247

Віккор

21/03/2006 1 242 000

170%

2 106 430

21/03/2006

2 157 000

300%

6 461 490

17

18

м. Дніпропетровськ,
вул. Фурманова
(ділянка 12)
м. Дніпропетровськ,
вул. Сімферопольська, 2
(ділянка 11)

НAKO

Списано МОУ
на час дії
контракту?

Тріада

19

м. Дніпропетровськ, вул.
Ляшко-Попеля (ділянка 14)

21/03/2006 4 979 000

225%

11 190 020

20

м. Севастополь
(ділянка 296) Севастопольська зона Південного
берега Криму №3

23/03/2006

1 218 129

-9%

104 673,25
(коп.)

ХімрезервКрим

21

м. Севастополь, Таврійська
набережна і причал 248

24/03/2006 1 070 000

-79%

845 575

Вимпел

22

м. Луцьк, вул. Винниченка,
8 (ділянка 37)

24/03/2006 2 960 000

190%

5 636 039

Західна
продуктова
компанія

23

м. Одеса, Італійський
бульвар, 1 (ділянка 2)

10/05/2006 2 800 000

240%

6 723 809

24

м. Одеса, вул. Дача
Ковалевського, 128

10/05/2006 1 950 000

339%

6 613 059

25

м. Одеса, вул. Асташкіна,
29 (ділянка 21)

10/05/2006

970 000

322%

3 127 471

Весса-юг

26

м. Дніпропетровськ,
Жовтнева площа, 11
(ділянка 15)

27/05/2006 2 145 000

-61%

1 303 185,08

Лайн-М

Усього, грн

45 788 043

199%

91 315 980,03

Усього, дол. США
(обмінний курс 5,3)

8 639 253

200%

17 236 220,65

Балетко

Таблиця 6: Справа Мельника: нерухомість і збитки
1

Належала державному підприємству «Військова туристична база Межигір’я».

Належала Балаклавському кораблеремонтному заводу «Металіст».
Перебувала на обліку у Відділі обліку та розподілу житлової площі Києва і була передана на баланс Департаменту капітального
будівництва МОУ як об’єкт спільного будівництва разом з компанією, відомою як «Виробнича фірма «Агропромсервіс». Це попри
ту обставину, що об’єкт вже був переданий ТОВ «Україна-метал».
2

3

4

Належала ДП «Кримвійськбуд» на праві повного господарського відання.
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ВИСНОВКИ
І РЕКОМЕНДАЦІЇ
Реформування сфери житлової нерухомості в оборонному секторі – складне
завдання, яке, мабуть, неможливо втілити в
життя без фундаментальної зміни політики:
перегляд суспільного договору, який обіцяє
безкоштовне житло для військовослужбовців, з більш гнучким підходом до способів
кращого забезпечення інтересів окремих
осіб. Враховуючи те, що ця обіцянка може
бути надзвичайно привабливою для громадян із низькою заробітною платою і безперспективною кар’єрою, виконати її буде
важко. Проте, оскільки невиконання цих обіцянок порушує права військовослужбовців і
ще більше підриває їхню довіру до установ,
у яких вони працюють, ігнорувати їх також
неможливо.
Навіть здійснивши ключові зміни у сфері
політики, на усунення прогалин в управлінні, які призводять до неналежних результатів, може знадобитися час, зусилля і ресурси.
Проте хоча Міністерство продовжує боротися з наслідками старих справ і укладає нові
договори, уроки, отримані з попереднього
досвіду, занадто важливі, щоб їх ігнорувати. Хоча будь-яка реформа повинна мати
системний характер і охоплювати всі аспекти системи, ми пропонуємо насамперед зосередитися на наступних питаннях:

1) Запровадити довгострокове планування на основі потреб. Громіздкі процедури, а також система річного планування і
формування бюджету призводять до ситуацій, коли будівництво займає занадто багато часу і залишається незавершеним навіть
після початку нового будівництва. Експерти ГоловКЕУ розробляють річні плани, у
рамках яких кошти, передбачені річним
32

національним бюджетом, розподіляються
на невеликі суми і на будівництво (реконструкцію) численних об’єктів. Відсутність
довгострокового планування і ресурсів не
лише призводить до отримання Міністерством оборони неякісного житла, а також
дозволяє приймати свавільні рішення, які
сприяють розвитку корупції, шахрайства та
незаконному присвоєнню. Довгострокові
стратегічні плани, засновані на перевірці потреб і наявності ресурсів, необхідно
складати ретельно, за участю організацій
ветеранів і за можливістю публікувати
для того, щоб у Верховної Ради і громадянського суспільства була змога притягнути посадовців МОУ до відповідальності.

2) Спростити і оптимізувати процес
формування бюджету. Механізм формування бюджету (див. Рис. 1) передбачає мінімум 11 кроків, необхідних для його затвердження. Тривалість і складність процесу в
поєднанні з плануванням і формуванням
бюджету на один рік створює основу для
неефективного використання ресурсів Міністерством оборони: на момент виділення
коштів занадто мало часу залишається для
ефективного фінансування та введення в
експлуатацію власного будівництва МОУ,
не кажучи вже про організацію проведення торгів і закупівель для придбання житла
для військовослужбовців на вторинному
ринку і/або в рамках договорів пайової участі. Удосконалення процесу формування
бюджету має певною мірою слідувати
за покращеннями у процесі планування
і прийняттям стратегічних планів. Проте необхідно переглянути самі процеси і
розглянути можливість введення більш
тривалих часових рамок для реалізації
бюджетних процесів і затвердження бюджету.
3) Вдосконалити процес проведення
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торгів та укладання договорів і зробити
його більш прозорим. Сьогодні існуючий
процес має надто багато прогалин, зокрема
нездатність встановлювати вимоги, визначити частку квартир у конкретних проєктах,
які повинні передаватися Міністерству оборони, а також визначити критерії затвердження та відхилення заявок. Також часто
ігноруються умови внесення змін до договору або його завершення, а також штрафи
за невиконання зобов’язань. Пріоритетним
у цій сфері є забезпечення повного встановлення у рамках тендерів умов проведення торгів і укладання договорів із чітким уявленням про вимоги МОУ. Для того,
щоб забезпечити більшу прозорість і контроль, необхідно використовувати систему онлайн-торгів, наприклад, Prozorro,
окрім чітко окреслених винятків, пов’язаних із національною безпекою. Система тендерних закупівель повинна також
вимагати від компаній розкриття інформації, що дозволить чиновникам попереджувати конфлікт інтересів.

4) Реформування ГоловКЕУ і накопичення експертних знань, розвиток послідовності та інституційної пам’яті. Головний орган в Україні, який відповідає за
житло в оборонному секторі, Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ – це
величезне управління, погрузле в неефективності. Часта реструктуризація і доручення «в.о.» персоналу приймати ключові
рішення збільшує тим самим простір для
свавільного прийняття рішень, які не базуються на досвіді або інституційній пам’яті,
і, отже, створюють корупційні ризики. Хоча
цей процес буде тривалим, розмір, форму
і структури звітності МОУ необхідно змінити відповідно до аналізу стратегічних

НAKO

потреб України в житлово-комунальній
сфері МОУ; перевірка комплектування
кадрами МОУ, його політики просування
по службі і заходів з утримання персоналу могла б стати першими кроками на
шляху до більшої стабільності і послідовності.

5) Посилення нагляду і підзвітності,
всередині і за межами МОУ. У багатьох
випадках співробітники, долучені до корупційних схем, не притягалися до відповідальності внутрішніми структурами Міністерства оборони, у той час як парламентський
контроль та встановлення справедливості
в судах не продемонстрували належної
ефективності та своєчасності Для створення
структури підзвітності, здатної зупинити корупцію, необхідно буде задіяти структури
МОУ, здатні розслідувати порушення зсередини (наприклад, Головна інспекція)107
або створити нові органи. Зовні, Верховна Рада та Рахункова палата повинні
послідовно та наполегливо вимагати від
Міністерства оборони створення плану
реформ, стратегічного планування, і самостійного забезпечення контролю. Звіти Рахункової палати є одним із ключових
інструментів для виявлення недоліків і підготовки Верховної Ради до змін, проте залишається незрозумілим, як їхні рекомендації
виконуються. Рахункова палата повинна
користуватися передовим міжнародним
досвідом для відстеження частки рекомендацій, які були реалізовані, тимчасом
як Верховна Рада повинна наполягати на
тому, щоб оцінювані державні відомства
хоча б реагували на рекомендації. Окрім
чітко окреслених винятків, пов’язаних з
національною безпекою, як звіти, так і реакції повинні бути загальнодоступними.

Див. вебсторінку Головної інспекції МО України: http://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/gimou.html,
посилання перевірено червень 2020 р.
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