
 

 

 

Генеральному прокурору України  

Ю.В. Луценку 

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Юрію Віталійовичу! 

 

Висловлюю Вам свою повагу, давно знаю, відслідковую, тішусь не просто 

гострим словом чи метафоричністю оцінок, а і революційним поривом та 

запалом до змін. 

Ваше про Одесу: «Провести остановку всего строительства, провести проверки 

документов, причем начать это буквально через неделю» спонукали мене до 

кроку громадянина і патріота. 

Одеса, в умовах окупації Криму, другий регіон з обсягів будівництва в Україні. 

Зупинити будівництво, навіть безпідставно, – запросто. Відновити, як у Києві 

Гостиний двір, Хрещатик 5, Інститутську 3, Центральний гастроном та ще до 

700 незавершених будівництв, – потрібен геній, бо зупиниться технологічний 

процес будівництва, втратяться робочі місця. 

Юрію Віталійовичу! Проблема не в забудовниках чи архітекторах. Все зло від 

державних та муніципальних чиновників, монополій на енергоресурси та… від 

силовиків, включаючи прокуратуру і СБУ, їх «тітушок» та громадських 

активістів. 

Силовики і «смотрящі» від «коаліції» 

управляють дозволами, створюють проблеми, 

і за побори  (з кожного квадратного метра) 

видають ці папірці з кучою проблем, які потім 

самі ж і перевіряють, і забирають. 

Прошу запитувати чиновників і силовиків: 

 Чому не дозволили? 

 Чому не допомогли, не навчили? 

 Чому не попередили?  

 Де об’єкти спільного фінансування 

і державно-приватного партнерства? 

І т.д. 

1. Україна мізерно мало будує – на рівні 

Прибалтійських міні-держав. 

В будівельній галузі на сьогодні стагнація. 
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Словенія 
Литва 

Естонія 
Хорватія 
Латвія 
Україна 
Білорусь 

Угорщина 
Болгарія 

Словаччина 
Греція 

Румунія 
Чехія 

Австрія 
Бельгія 
Польща 
Швеція 

Щвейцарія 
Іспанія 
Італія 

Туреччина 
Франція 

Великобританія 
Німеччина 

Загальний обсяг будівництва за 2017 рік,  

у фіксованих цінах, млрд.євро 
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2. Половина регіонів взагалі втратили динаміку 

і розвиток. 

3. Розшук та переслідування попередників з ДАБІ, 

міських голів за справи, які і Бог забув, – то марна 

трата часу. Тоді було – правильно, тепер – 

неправильно, як Вам здається. Але то було тоді і 

давно. 

Інформую Вас про тепер: Ваші публічні заяви 

в Мінрегіоні 13.09.2018 року щодо боротьби 

з корупцією на «смотрящіх» не вплинули – 

«дожимають» поборами навіть гігантів.  

При тому попередники були професійно  

чутливими, а нинішні – безжально вимогливі і баснословно жадібні. 

 

Просимо публічно поінформувати та роз’яснити.  

 

З повагою 

Президент Всеукраїнської спілки  

виробників будматеріалів 

І.М. Салій  

Частка будівництва у ВВП країн  

за 2017 рік  


