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1. Загальна схема



 У переважній більшості національних та/або галузевих або місцевих планів
відсутній процес визначення пріоритетів і не перевіряється можливість
фінансування інвестиції за державні кошти (за винятком проектів, на які
розповсюджується Постанова № 571). Кошти регіонам виділяють чотири
центральні органи

 Рекомендація 1
 Підготувати обмежений та реалістичний перелік планів капітальних

інвестицій, з повним аналізом витрат та визначеними пріоритетами (на
короткий, середній та довший термін), які обрано за стандартизованими
критеріями. Для проектів транспортної інфраструктури обов’язковою
умовою для подальшого відбору стане відповідність майбутньому
Генеральному плану розвитку транспорту (Мастер-плану). Приклади:
Велика Британія, Франція та Литва.

 А також регіональним планам, які узгоджені з національним, та ПСММ (на
рівні міста)

 Виконати аналіз витрат і зисків стосовно злиття 4 існуючих органів, які
надають кошти регіонам, в один, підпорядкований Мінрегіону, та
застосувати вимоги Постанови КМУ № 571 до відбору проектів
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2. Етапи: Планування



 Проекти відбираються без попередніх досліджень; проект починається з ТЕО та 
ТЕР. 

 Рекомендація 2
 Оцінка та відбір проектів, зокрема і для підприємств державної форми

власності або державних підрозділів (Укравтодор), які повинні включатися
до «портфеля проектів» (зокрема і тих, які фінансуються МФО, але на
пізнішому етапі), повинні бути побудовані на системному підході,
визначеному вимогами Постанови № 571 до державних інвестиційних
проектів (АВЗ з альтернативними рішеннями).

 Рекомендація 3
 Цю постанову № 571 повинні доповнювати додаткові вимоги, наприклад,

обґрунтування доцільності, логіко-структурна матриця, попереднє
проектування (масштаб креслень (1:25 000 для залізниць та автодоріг,
1:5000 для метрополітену, 1:1000 для трамвайної лінії)) та приблизні
кошториси (точність +/- 20 - 25 %)

 Ініціатори проекту, отже, повинні передбачити у своєму щорічному
бюджеті окрему бюджетну лінію на ці попередні дослідження.
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2. Етапи: Планування



 ТЕО або техніко-економічне обґрунтування неправильно розуміють як
еквівалент “feasibility study” (обґрунтування доцільності) у міжнародному
розумінні та значенні. Але ТЕО є більш деталізованим, ніж FS і не включає
порівняння альтернативних рішень.

 Рекомендація 4
 Необхідно запровадити чітку відповідність етапів проектування в Україні

міжнародним правилам.

 Рекомендація 5
 Одночасно треба законодавчо закріпити в Україні, на вибір замовника та

проектувальника, використання європейської практики та процедур
проектування (як Постанова КМУ № 547 2011р. дозволяє використовувати
стандарти EN, зокрема для проектів транспортної інфраструктури). Для
відбору проектувальника у тендерній документації повинна бути
обов’язково зазначена максимальна ціна, яка не повинна регулюватися
державою.
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2. Етапи: Формулювання



 Щодо кошторисів, використання деталізованого та
спеціалізованого програмного забезпечення, побудованого
на принципах СМЕТИ, жодним чином не гарантує
правильності визначеної ціни. Є також ризик того, що
вибране технічне рішення вже безпосередньо зв’язане з
компонентами, які існують всередині програмного
забезпечення СМЕТИ.

 Наскільки відомо експертам, Витрати Життєвого Циклу не
враховуються існуючою програмою. Приклад остаточної
вартості нового Дарницького мосту (серед інших) у порівнянні
з класичним мостом такого самого типу в ЄС дає підстави
сумніватися у відповідності методології, побудованої на
СМЕТІ, економіці «відкритого типу».
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2. Етапи: Формулювання



 Автомобільне і 
залізничне 
сполучення 
між Болгарією 
та Румунією

 Довжина: 

1,97 км

 Висота: 45 м

 Будівництво: 
2007-2013

 Вартість: € 282 
млн
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МІСТ КАЛАФАТ – ВІДІН 



 Довжина : 1,06 км (залізнично-
автомобільний)

 Висота: 20 м 9

НОВИЙ ДАРНИЦЬКИЙ МІСТ (КИЇВ)

 Будівництво: 2004–2011; станом 
на 2018р. один з заїздів ще не 
завершений

 Вартість приблизно € 1 млрд.



 Рекомендація 6
 Створити правові можливості для використання в Україні передової європейської

практики щодо кошторисів, за умови такого вибору замовником та
проектувальниками/ інженерами з кошторисів (як для будівельних стандартів у
Постанові № 547 2011р., зі змінами).

 Рекомендація 7
 Базові кошториси повинні готуватися з використанням реальних ринкових цін для

різних початкових ресурсів проекту, які переважно діють на момент підготовки. У разі
можливості, оцінки за одиницю треба порівнювати з контрактними цінами реальних
проектів або проектів, які виконуються. Треба формувати розуміння витрат життєвого
циклу (ВЖЦ) і враховувати їх на узагальненому рівні розробки проекту для відбору.

Як варіант, система СМЕТА може бути лише довідковою базою даних, доступною для
спеціалістів, ціни якої постійно оновлюються, за винятком цін на робочу силу,
визначення яких залишено за ринком. Отже, необхідно переглянути ДСТУ 1.1-1 2013
«Правила визначення вартості будівництва».

 Рекомендація 8
 Треба підвищити кадровий потенціал відповідних професійних гільдій та асоціацій

стосовно підготовки кошторисів за передовою практикою ЄС. 10

2. Етапи: Формулювання



 В Україні тільки експерти або інженери, які мають сертифікат
(«акредитовані»), можуть бути залучені до розробки проектів транспортної
інфраструктури, Реєстрація та визнання є обов’язковими, як у деяких
країнах ЄС (а саме Кіпр, Греція, Італія, Мальта, Португалія, Польща, Іспанія,
всього 7 з 28 країн-членів)

 Рекомендація 9
 Треба удосконалити взаємне визнання інженерів, експертів відповідно до

рекомендацій EFCA (Європейської федерації асоціацій інженерів-
консультантів), треба більше уваги приділяти під час підготовки тендеру,
тобто щоб бути відібраними, інженери та експерти компаній повинні
продемонструвати не тільки те, що вони мають професійні свідоцтва, а й
відповідний досвід, дипломи, які відповідають предмету робіт

 І нарешті – як у більшості країн Європи – треба все більше застосовувати
звичайне визнання компетентності без будь-якого зобов’язання
реєструватися.
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2. Етапи: Формулювання



 Проекти транспортної інфраструктури, які фінансуються за державні кошти або
під державні гарантії, включаючи підприємства державної форми власності, у
більшості випадків мають категорію СС2 та СС3. Якщо вартість проекту
перевищує 400млн грн (приблизно 13млн євро при поточному обмінному
курсі), постанова КМУ № 560 від 2015р. передбачає суворі процедурні вимоги.
Проектна документація (етапи ТЕО та «П») повинна подаватися на погодження
до МЕРТ, Мінфіну, Мінрегіону, галузевого міністерства (досить часто це МІУ) і
до КМУ.

 Рекомендація 10
 Треба внести зміни до Постанови КМУ № 560 2015р., щоб відмінити

обов’язкове погодження ТЕО та проектної документації етапу «П»
галузевим міністерством, МЕРТ, Мінрегіоном, Мінфіном та КМУ.
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2. Етапи : Формулювання



 При системі електронної закупівлі Prozorro, суб’єкт, який виконує закупівлю, є
повністю відокремленим від процесу оцінки і тому не має права перевіряти
тендерні пропозиції. Щоб захиститися від такого «автоматизованого» ризику
результатів поганої якості, система Prozorro відкладає перевірку вимог,
орієнтованих на сам продукт, до моменту відбору переможця. Система ЄС не
використовує механізм пост-кваліфікації для продукції або послуг, які повинні
надаватися.

 Рекомендація 11 
 Удосконалити технічно програмне забезпечення Prozorro (співвідношення

якість/ ціна та витрати життєвого циклу)

 Запровадити інші обов’язкові критерії для учасників тендеру

 Для розпорядників коштів треба передбачити підготовку трирічного плану
закупівлі, що має відповідати ССПВ, запровадження якого очікується.
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2. Етапи: Закупівля



 В ЄС будівництво інфраструктурних проектів не може
розпочатися без:

 Планів управління та забезпечення якості, 

 Плану випробувань та прийомки для введення в дію, які, як 
правило, готує Підрядник, відповідно до попередніх вимог у 
тендерній документації

Всі ці документи подаються, як правило, на затвердження
Замовникові або його представникові, Інженерові з нагляду (у
значенні ФІДІК) і покликані запровадити чіткі процеси організації,
інформування, звітності та моніторингу між різними сторонами.

Будівництво не може також розпочатися без окремої та підзвітної
структури для управління проектом (Група впровадження проекту,
створена Замовником).
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2. Етапи: Будівництво



 Рекомендація 12
 Розробити типові форми контрактів, якщо джерелом фінансування є

державні кошти, щоб забезпечити загальні підходи до договірних відносин
між Замовником та Підрядником

 Підготувати настанови для реалізації інфраструктурного проекту

 Обов’язкове представлення планів управління проектом, забезпечення
якості, випробувань та прийомки необхідно зазначити у тендерній
документації, і вони повинні подаватися Підрядником до початку
будівництва. Якщо це необхідно, наприклад, при мультимодальному
будівництві, підрядником/ами повинен бути також поданий план
управління взаємодіями (залізниця – автомобільний транспорт; порт –
автомобільний транспорт – залізниця).

 Такі плани повинен затверджувати та контролювати представник
Замовника (інженер з нагляду, який працює за принципами ФІДІК)
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2. Етапи: Будівництво



 Європейська практика нагляду за роботами полягає у залученні
«незалежного» інженера з нагляду. У всіх ситуаціях контракт між Інженером
(власне, Компанією) та Замовником побудований на принципах ФІДІК. В
Україні відповідальність за весь процес покладена на Замовника, за винятком
контролю зі сторони технагляду за кількісними показниками та дотриманням
проектної документації та зі сторони Державної архітектурно-будівельної
інспекції після завершення робіт

 Обсяг роботи Інженера з нагляду є ширшим, якщо порівнювати з технаглядом,
оскільки він фактично здійснює керівництвом проектом та звітує перед ГВП

 Він готує План виконання проекту (ПВП), який містить базисні показники для
моніторингу результатів проекту з точки зору його обсягу, графіку та бюджету

 Це означає, що проміжні звіти проекту (зокрема індивідуальні запити на
оплату), а також річні звіти про виконання проекту та звіт про завершення
проекту готуються за положеннями ПВП. Це зменшує ризик затримок та
суперечок, які можуть виникнути під час будівництва.
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2. Етапи: Будівництво



 Рекомендація 13
 Використовувати форми контрактів ФІДІК (Загальні умови та Особливі

умови, адаптовані до національних умов) – повинен бути підготований
типовий проект для проектів автодорожньої інфраструктури та для інших

 Укравтодор, взявши Постанову КМУ № 1065 за основу, повинен розробити
зміни до існуючого тексту постанови та інших нормативних документів,
щоб забезпечити впровадження обов’язкового незалежного інженерного
нагляду, побудованого на принципах контрактів ФІДІК між двома
сторонами

 Розпорядники коштів повинні передбачити кошти на незалежний
інженерний нагляд у відповідності до розпорядження КМУ № 14 (січень
2017р.) «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за
програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг
загального користування”.
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2. Етапи: Будівництво



 Фінансування не гарантоване, оскільки все ще немає Середньострокового
прогнозу видатків (ССПВ) і, на додаток, Мінфін може змінювати призначення
коштів з капітальних видатків на інші. Це створює ризик для вчасного
виконання проекту (роботи зупиняються, оскільки в бюджеті на наступний рік
немає коштів)

 Рекомендація 14
 Внести зміни до Бюджетного кодексу, щоб заборонити або принаймні

суворо обмежити (визначивши виключні обставини) зміну призначення
коштів з капітальних видатків на поточні
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2. ЕТАПИ: Будівництво 



 Досі не розроблено плану технічного утримання з об’єктивними критеріями та
пріоритетами. Процес децентралізації автодорожніх активів в Україні тільки
розпочався. Обласним адміністраціям виділено кошти на виконання цього
нового завдання. У більшості з цих обласних органів поки що немає технічного
потенціалу для підготовки тендерів на роботи та контролю за виконанням

 Рекомендація 15
 Імплементація в Україні Директиви 2008/96/EС «Про управління безпекою

дорожньої інфраструктури» на всіх етапах, від планування до експлуатації
та оцінки, повинно забезпечити відсутній механізм планування технічного
утримання або ремонту українських автодоріг.

 Регіональні (обласні) органи треба навчити проведенню тендерів на
дорожні роботи та контролю виконання (контроль якості, залучення
інженерів з нагляду).
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2. ЕТАПИ: Експлуатація та утримання



 МІУ (для зменшення кількості ДТП на автомобільних дорогах загального
користування) повинно розробити і подати урядові законопроект «Технічний
аудит автомобільних доріг загального користування». У цьому законопроекті
треба визначити поняття «технічний аудит», встановити його обов’язковість на
всіх етапах: від проектування автодороги до технічного утримання - права,
обов’язки та відповідальність аудитора, а також зазначити орган, який може
встановлювати процедуру аудиту.

 Цінові питання: вартість ремонту автодоріг все ще є високою в Україні (в
середньому 380 000 євро за км відремонтованої дороги, без урахування
капітального ремонту)

 Рекомендація 16
 Треба заохочувати використання переробленого асфальту, який, при такому

ж рівні якості, що й новий вироблений асфальт, коштує приблизно на 30%
менше.

 У разі можливості, при проведенні капітальної реконструкції треба
використовувати бетон, оскільки вартість нафтопродуктів зростає, а технічне
утримання бетонних доріг набагато менш вимогливе у порівнянні з
асфальтовим покриттям
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 Моніторинг стану автомобільних доріг та його зв’язку з безпекою дорожнього руху є
обмеженим. Результати моніторингу не можна використати для планів технічного
утримання. Не виконується зворотний аналіз зафіксованих фактів, і як наслідок широка
громадськість не має жодної інформації про це.

 Рекомендація 17
 Відновити лічильники (можливо, продумати зміну їх розташування, з огляду на оновлені

потоки руху, показники безпеки руху) та з’єднати їх з центральною базою даних, щоб
вести облік реального руху та оцінювати вагу транспортних засобів, зазначаючи кількість
вантажівок, що використовують національну мережу, та їх навантаження.

 Розробити інформаційну систему (ГІС або подібну), яка містила б інформацію про об’єкти
управління, зокрема дані про інтенсивність руху, дані про стан автодоріг у поєднанні з
українською версією HDM4, геометричними параметрами, історичними даними про
дорожні роботи на певних ділянках автомобільних доріг загального користування.

 Звернутися за інформацією, яку надають користувачі, коли електронні або інтернет
системи використовуються для того, щоб надати водіям можливість інформувати
безпосередньо керівників дорожнього господарства про ями та дефекти автомагістралі

 Впроваджувати директиву 2008/96/EC щодо безпеки дорожнього руху на об’єктах
інфраструктури

 Зробити результати (оцінка впливу на безпеку дорожнього руху, аудити, перевірки,
організація роботи з даними ДТП) доступними для громадськості
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 МІУ повинно розробити і подати на розгляд урядові законопроект «Про
внесення змін до законодавства про українські автомобільні дороги з точки
зору рівня доступу до публічної інформації у формі відкритих даних», зміни
до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»,
а також Постанови КМУ № 611 від 09 серпня 1993 «"Про перелік відомостей,
що не становлять комерційної таємниці"

 На ринку утримання автомобільних доріг немає конкуренції за контракти на
технічне утримання, оскільки ДАК «Автомобільні дороги України» є квазі-
монополією, контракти на експлуатацію та утримання автомобільної дороги за
кінцевим результатом, (КЕКР; Output based Performance Road Contract, OPRC) не
використовуються, незалежно, чи це підрозділи обласних автодорів, чи приватні
компанії

 Рекомендація 18
 Провести аудит та реформувати ДАК «Автомобільні дороги України» на основі

передової практики ЄС

 Підготувати зразки типових КЕКР (Світовий банк)

 Подавати на тендер контракти на технічне утримання мінімум на три роки
(ССПВ) з використанням КЕКР 22
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 Залучення приватного сектору до інфраструктурних проектів сьогодні
обмежено концесіями або довготерміновою орендою. Контракти
Проектувати – Будувати – Експлуатувати – Передати (Design Build Operate
Transfer (DBOT)) не відповідають існуючій правовій базі України і,
ймовірніше, залишатимуться неуспішними, поки в Україні не буде
скопійовано та адаптовано успішний прецедент.

 Рекомендація 19
 Використовувати передовий європейський та міжнародний досвід ДПП/ 

концесій та адаптувати його до України
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 В Україні етапи моніторингу та оцінки лише зароджуються. Введений у 2015р. у дію
Закон України «Про засади державної регіональної політики» вперше запровадив
поняття моніторингу та оцінки в Україні. Законопроект «Про державне стратегічне
планування», який сьогодні знаходиться в КМУ, також включає розділ про
моніторинг та оцінку, але обмежений моніторингом документів (розробка,
затвердження, виконання) і не стосується моніторингу результатів. І все ж
позитивним кроком вперед є наказ МЕРТ № 1785, відповідно до вимог Постанови
КМУ № 571 (державні інвестиційні проекти)

 Рекомендація 20
 Включити в основні адміністративні закони («Про державне стратегічне планування»,

«Про місцеве самоврядування в Україні») розділ про обов’язковий цикл моніторингу
та оцінки, мінімум щорічно

 Надати зразки та провести навчання з питань моніторингу, побудоване на зразках
Моніторингу, орієнтованого на результати, в ЄС (ROM (Result Oriented Monitoring) –
відповідність, ефективність, результативність, вплив, сталість)

 Поширити практику моніторингу, внутрішнього та зовнішнього, на державні
підприємства

 Оприлюднювати звіти за результатами моніторингу на вебсайтах відповідних установ
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3. НАСТУПНІ КРОКИ
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Обговорити рекомендації (узагальнені у цій
презентації) з зацікавленими сторонами

1

Почати розробку Плану дій (ПД), регулярно
консультуючись з зацікавленими сторонами.
Передбачена 1 робоча група за участі МЕРТ,
Мінрегіону, МІУ, УЗ, Укравтодору та АМПУ.
Професійні організації будуть запрошуватися в
залежності від проблематики. Засідання робочої
групи повинні проходити мінімум щомісяця

2

Подати перший проект ПД на початку жовтня 2018р. 3


