
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту автомобільних доріг загального користування»

1. Мета 
Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального 
користування» (далі – проєкт акта) є удосконалення та уточнення деяких 
положень єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції 
та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, що 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 
№ 1065 (далі –  Єдині вимоги) в частині прав та обов’язків 
інженера-консультанта відповідно до загальновизнаних світових практик 
застосування міжнародних форм договорів (зокрема, усталених форм контрактів 
Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIС), а також узгодження 
Єдиних вимог з метою, визначеною в Державній цільовій економічній програмі 
розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 
2018-2022 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 
21 березня 2018 р. № 382 (далі – Цільова програма), та оптимальним варіантом 
реалізації цієї програми , а також пріоритетами державної політики у сфері 
автомобільних доріг, визначеними в Законі України «Про автомобільні дороги» 
(далі – Закон).

Зазначене сприятиме уніфікації підходів до регулювання договірних 
відносин у сфері дорожнього господарства при залученні 
інженера-консультанта, забезпечуватиме розвиток інвестиційної активності у 
даній сфері та сприятиме поетапному переходу до організації виконання 
дорожньо-будівельних робіт із залученням інженера-консультанта на основі 
міжнародно визнаних типових форм контрактів та кращих світових практик їх 
застосування. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Необхідність у прийнятті акта полягає у потребі узгодження Єдиних вимог 

з нормами Закону та Цільової програми. 
Зокрема, відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону збереження та 

розвиток мережі автомобільних доріг загального користування мають для 
держави пріоритетне значення. 

З метою активізації інвестиційної діяльності, підвищення якості та 
ефективності дорожнього будівництва під час будівництва та реконструкції 
автомобільних доріг можуть застосовуватися принципи та умови контрактів 
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Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIС) у порядку, що 
затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначене положення Закону 
знайшло своє відображення у абзаці дванадцятому розділу «Шляхи і способи 
розв’язання проблеми» Цільової програми, згідно якого оптимальний варіант 
реалізації Програми дасть змогу забезпечити, серед іншого, впровадження 
незалежної системи контролю якості через забезпечення контролю прозорості та 
підзвітності будівництва згідно із стандартами шляхом поетапного переходу до 
організації виконання дорожньо-будівельних робіт із залученням інженера-
консультанта на основі міжнародно визнаних типових форм контрактів, зокрема 
контрактів FIDIC, відповідно до статті 6 Закону та постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. № 1065 «Про затвердження вимог щодо 
проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту автомобільних доріг загального користування» (назва 
постанови у Цільовій програмі в редакції до внесення змін постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 972). 

Окрім того, іншим програмним документом, що визначив пріоритет 
державної політики у сфері контролю якості за здійсненням дорожнього 
будівництва (реконструкції, капітального ремонту) з використанням послуг 
незалежного інженера-консультанта, функції якого визначаються принципами та 
умовами міжнародних форм договорів, розроблених Міжнародною федерацією 
інженерів-консультантів (FIDIС), є Указ Президента України від 
19 липня 2019 року № 529/2019 «Про деякі заходи щодо створення умов для 
розвитку та підвищення якості автомобільних доріг». Відповідно до підпункту 
(в) підпункту 4 пункту 1 зазначеного Указу Кабінету Міністрів України доручено 
до 01 січня 2020 року забезпечити встановлення обов’язку для замовників 
будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг залучати на 
конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього 
будівництва (FIDIC) на етапах закупівель, виконання робіт, гарантійного 
обслуговування. 

Слід відзначити, що практика застосування міжнародних форм договорів, 
зокрема, умов контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів 
(FIDIС) при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті автомобільних 
доріг в Україні є тривалою та успішною і довела свою ефективність. 

Так, за наслідками реалізації проєктів з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту автомобільних доріг, що фінансуються за рахунок коштів 
міжнародних фінансових організацій у 2020 році Укравтодор перевищив 
заплановані показники втілення спільних з МФО проєктів 
(https://mtu.gov.ua/news/32878.html). Міжнародні форми контрактів FIDIC є 
частиною типової тендерної документації, яку кредитори (міжнародні фінансові 
організації) рекомендують застосовувати замовникам при проведенні закупівель 
у дорожній сфері згідно з відповідними правилами закупівель таких організацій. 
Так, наприклад, у типовій тендерній документації Світового Банку щодо 
виконання будівельних робіт за принципом «Design and Build» містяться вимоги 
щодо застосування зазначених форм контрактів. Правила закупівель та типова 
тендерна документація Групи Світового банку містяться за посиланням: 
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https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-
services/brief/procurement-new-framework#SPD. 

Натомість діюча редакція Єдиних вимог не містить посилань та не уточнює 
які саме міжнародні форми контрактів можуть застосовуватися, не враховує 
окремі права та обов’язки, які притаманні інженеру-консультанту згідно з 
принципами та умовами контрактів FIDIC. Таким чином, враховуючи пріоритети 
державної політики у сфері розвитку дорожнього будівництва, що визначені 
Законом та Цільовою програмою, Єдині вимоги потребують уточнення. 

Також, з метою уникнення зайвої деталізації у визначенні кваліфікаційних 
вимог, яким має відповідати професія «інженер-консультант (будівництво)», 
проєктом акта пропонується вилучити перелік кваліфікаційних категорій, які є 
змінюваними, оскільки встановлені нормативно-технічним актом, що не 
підлягає державній реєстрації (Довідником кваліфікаційних характеристик 
професій працівників) та зміни до якого вносяться наказами Міністерства 
розвитку громад та територій України. 

Необхідність вилучення вичерпного переліку кваліфікаційних категорій,  
що встановлені у діючому акті, обумовлена й тим, що відповідно до пункту 41 
частини першої статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» інженер-консультант – фахівець із кваліфікаційним рівнем, 
підтвердженим органом із сертифікації персоналу, акредитованим у відповідній 
сфері згідно із законом, та/або суб’єкт господарювання, що має у своєму складі 
таких фахівців, який здійснює управління проектом, забезпечує організаційне і 
консультаційне супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням 
об’єкта архітектури, приймає від імені замовника відповідні рішення та виконує 
інші функції, визначені договором. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності» сертифікація – підтвердження відповідності 
третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або 
персоналу. 

Слід відзначити, що акредитовані органи сертифікації персоналу 
сертифікують такий персонал (у тому числі за професією «інженер-консультант 
(будівництво)») на відповідність певним характеристикам, яким такий фахівець 
повинен відповідати. Найменування персоналу може не відповідати вичерпному 
переліку кваліфікаційних категорій, що наведені у діючому акті, що потенційно 
ставить під загрозу можливість таких фахівців виконувати роботи (надавати 
послуги) у визначеній сфері сертифікації. 

Так, наприклад, одним з органів з оцінки персоналу в дорожній галузі є 
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 
М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»). 

Сфера акредитації цього органу сертифікації визначена за посиланням:  
https://dorndi.org.ua/ua/organ-z-sertifikaciyi-personalu. Одним з найменувань 
персоналу (професії) є «інженер-консультант (будівництво) за напрямом 
автомобільні дороги», що може не відповідати імперативно визначеним у 
діючому акті кваліфікаційним категоріям щодо такої професії та, натомість, 
може відповідати вимогам професійного стандарту. Так, відповідно до статті 10 
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Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» Національний 
орган України з акредитації може акредитувати органи з оцінки відповідності, 
зокрема, органи з сертифікації персоналу. Таким чином, сфера акредитації 
зазначеного органу сертифікації персоналу (яка встановлюється відповідно до 
вимог ДСТУ EN ІSO/ІЕС 17024:2019 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до 
органів, що проводять сертифікацію персоналу (EN ІSO/ІЕС 17024:2012, IDT; 
ІSO/ІЕС 17024:2012, IDT), може не відповідати імперативно встановленим 
кваліфікаційним категоріям та ставить в нерівні умови різні органи сертифікації 
(надає перевагу лише тим, які сертифікують відповідних фахівців лише за 
визначеними категоріями).

Окрім того, згідно з абзацом десятим статті 96 Кодексу законів про працю 
України вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх 
завдання, обов’язки та спеціалізація визначаються професійними стандартами 
або кваліфікаційними характеристиками професій працівників. Посилання на 
кваліфікаційні категорії (або ж їх перелік) у Кодексі законів про працю відсутнє. 
Натомість наведена норма Кодексу законів про працю України передбачає, що 
професійними стандартами можуть бути визначені інші кваліфікаційні категорії 
ніж в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

З огляду на визначення інженера-консультанта, наведене в статті 1 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», проєктом акта також 
уточнюються права інженера-консультанта в частині управління проєктом. 

Розробка проєкту акта зумовлена потребою впорядкування договірних 
відносин у сфері будівництва автомобільних доріг загального користування та 
наближення принципів і підходів щодо їх правового регулювання у 
національному законодавстві до загальновизнаних світових підходів та 
принципів, зокрема відображених у міжнародних формах контрактів FIDIC.  

Підставою для розроблення проєкту акта є частина п‘ята статті 6 Закону та 
абзац 12 розділу «Шляхи і способи розв’язання проблеми» Цільової програми.

3. Основні положення проекту акта
Проєктом акта пропонується внести зміни до Єдиних вимог в частині 

уточнення прав та обов’язків інженера-консультанта на окремих етапах 
проектування та будівництва автомобільних доріг загального користування, а 
також виду міжнародних форм договорів (контрактів), який може 
застосовуватись у взаємовідносинах між замовником, підрядником та інженером-
консультантом відповідно до кращих світових практик та пріоритетів держави у 
сфері розвитку дорожнього господарства. 

4. Правові аспекти 
У даній сфері суспільних відносин діють: 
Конституція України;
Цивільний кодекс України;
Господарський кодекс України;
Закон «Про автомобільні дороги»;
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  
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Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг 
загального користування державного значення на 2018-2022 роки, затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382;

постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 
«Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві».

5. Фінансово-економічне обгрунтування 
Реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевих 

бюджетів та не матиме впливу на надходження та витрати державного та/або 
місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної; сфери наукової 
та науково-технічної діяльності. 

З метою проведення публічних консультацій проєкт акта оприлюднено на 
офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

7. Оцінка відповідності 
У проєкті акта відсутні положення що стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод; які впливають на забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також положення, що містять 
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 
корупцією чи створюють підстави для дискримінації.

8. Прогноз результатів
Реалізація акта матиме позитивний вплив на інвестиційну привабливість 

сфери інженерно-консультаційних послуг (інформація додається). 
Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення прав 

та інтересів громадян, розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 
територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське 
здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих 
груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, 
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 
утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Т. в. о. Міністра інфраструктури України                               Василь ШКУРАКОВ

___  _____________ 2022 року
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Додаток до пояснювальної записки 
(пункт 8)

Інформація
про вплив реалізації акта на інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на 
заінтересовану сторону

Пояснення очікуваного 
впливу

Замовники робіт
на автомобільних 

дорогах

Позитивний (забезпечення
незалежного 

організаційного i 
консультаційного 

супроводження усього 
комплексу робіт, пов’язаних 

із створенням об’єкта 
будівництва)

Ефективне використання
коштів державного та 
місцевого бюджетів, 

вчасної реалізації 
запланованих обсягів 

робіт, ясність договірних 
вимог, наближення 
стандартів надання 

дорожніх консультаційних 
послуг до світових практик

Суб’єкти надання
інженерно-

консультаційних
послуг

Позитивний (конкретизація
прав та обов’язків суб’єктів,

що надають інженерно-
консультативні послуги, 

можливість ширшого 
застосування міжнародних 

форм договорів)

Забезпечення
ефективного виконання
договору як зі сторони

замовника, так зі сторони
суб’єктів, що надають 

інженерно-консультативні
послуги

_________________________


