Доступ до надр для будівельної галузі – містоутворюючої та інвестиційно привабливої –
практично заблоковано. Про це йшлося на ІІІ Будівельному конгресі України «Надра України
– шанс і втрати будівельників», співорганізаторами якого виступили Всеукраїнська спілка
будівельних матеріалів і Федерація роботодавців України.
Модератор – президент Всеукраїнської спілки будматеріалів Іван Салій, який
наголосив, що майбутнє будівельної індустрії залежить від того, чи вдасться владі, бізнесу і
громадськості спільно визначити пріоритети в регулюванні користування надрами для
будівельної галузі.
З огляду на важливість проблеми, яка потребує негайного рішення на рівні влади, на
конгрес було запрошено високопосадовців, серед яких перший віце-прем’єр-міністр України,
міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, міністр екології та природних
ресурсів України Остап Семерак, віце-премєр-міністр України, міністр Мінрегіону Геннадій
Зубко та інші. Проте, як завжди, у тих, хто безпосередньо відповідає за стабільність
економічної ситуації в країні, не вистачило часу, щоб безпосередньо поспілкуватися з
учасниками конгресу і відповісти на гострі питання щодо ситуації з забезпеченням власного
виробника сировиною.
Проте конгрес відбувся, і його роботу можна вважати плідною і конструктивною.
Надра – безальтернативна основа зростання економіки країни, тому чітко
дотримуватися існуючого законодавства необхідно всім учасникам процесу отримання та
видачі ліцензій на видобування в кар’єрах. Вкрай важливо, щоб влада і бізнес йшли назустріч
один одному в позитивному руслі, проте нині до взаєморозуміння ще далеко.
Про це у своїх виступах говорили голова федерації роботодавців України Дмитро
Олійник, голова Наглядової ради ПАТ «Харківський плитковий завод» Валентин
Шеветовський, керівник департаменту закупівель ПБГ «Ковальська» Сергій Гончаренко,
директор компанії «Омокс» Олексій Кулагін, голова Асоціації «Укрцемент» Павло Качур,
заступник голови Дніпропетровської ОДА Антон Мановський, президент ПАТ
«Слобожанська будівельна кераміка» Ігор Далічук.
Особливу увагу привернув виступ т. в. о. голови Державної служби геології та надр
України Олега Кирилюка. Він запевнив, що питання про подовження термінів видачі
ліцензій буде додатково розглянуто. Проте є й інша проблема: надрокористувачі, які не
приділяли належної уваги охороні довкілля і не вживали відповідних природоохоронних
заходів, не можуть отримати дозволи згідно з новим екологічним законодавством. Це
близько 300 суб’єктів господарювання – газ, торф, суглинки, глина, пісок. Понад 200
компаній вже почали процедуру оцінки впливу на довкілля. Спеціальною постановою
терміни проведення цієї процедури подовжено до 31 грудня 2018 року, що є суттєвою
допомогою надрокористувачам. Удосконалили також процедуру подачі пакету документів,
щоб унеможливити їх втрату.
Конгрес прийняв звернення до Кабінету Міністрів та підпорядкованих їм структур ,
яким вніс ряд конструктивних пропозицій. Зокрема, ліквідувати комісії Мінекології та
Геокадастру як такі, що протидіють та блокують одна одну. Замість двох комісій
Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів запропонувала утворити одну спільну
комісію громадського контролю, яка розглядатиме скарги та звернення бізнесу і громадських
організацій щодо діяльності державних установ.

