
	

	
ЗВІТ 

регіонального координатора про перебіг виконання гранту 
«Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого 

значення: міста та громади» 

ВСТУП 

1. ДІЯЛЬНІСТЬ У НАПРЯМКУ СПІВПРАЦІ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У межах проєкту провів обговорення з профільною державною установою 
ДерждорНДІ стан реконструкції об’їздної дороги навколо м. Житомир.  

Основна проблематика обговорення  - цементобетон на Житомирська Об'їзна 
Дорога -  покладено неякісний, і його належить зруйнувати і покласти новий. Відповідно до 
протоколу засідання Технічної ради Укравтодор: 

"...проведено візуальне обстеження та відібрано зразки кернів з цементобетонного 
покриття на ділянці км 129+600 – км 151+730 автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп (обхід 
Житомира) ... за результатами випробування зразків кернів, цементобетонне покриття не 
відповідає проектній міцності. Навели фотоматеріали з руйнуванням та дефектами, результати 
випробувань досліджуваних зразків-кернів. Запропонували деструкцію цементобетонного 
портиття по правому та лівому проїзду із розбиранням шару основи із відсіву. ... 
запропонували погодити 2 варіант, як найбільш доцільний варіант ... : 

- розбирання існуючого покриття з цементобетонну шляхом руйнування з 
наступним подрібненням 

- розбирання існуючого шару основи із відсіву". 

Регіональний координатор:

Області роботи: 
Звітний період: 
Дата подання:

Житомирська та Київська область 
01.05.2021-31.05.2021 
31.05.2021
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2. СПІВПРАЦЯ ТА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ТА АКТИВІСТІВ 

У	рамках	проекту	провів	обговорення	з	представниками	громадськості,			
Міністерства	 інфраструктури	 Украıн̈и,	 Укравтодору,	 Киıв̈ськоı	̈ обласноı	̈ ради,	
Киıв̈ськоı	̈ обласноı	̈ державноı	̈ адміністраціı	̈ стосовно	 маиB бутнього	 будівництва	
Киıв̈ськоı	̈Окружноı	̈Дороги.		
НаиB головніша	проблематика	заключалась	у	наступному:		
Успіх	 пілотного	 проекту	 	 КОД	 -	 Киıв̈ська	 обхідна	 дорога	 буде	 мати	 вирішальне	
значення	для	залучення	інтересу	приватного	сектора	до	подальших	проектів	ДПП	
у	дорожніиB 	галузі.		
На	 теперішніиB 	 час	 земельні	 ділянки	 у	 власність	 не	 оформлені,	 кошти	 на	 викуп	
земельних	ділянок	не	визначені.	
Однак	починаючи	з	2011	року	проведено	наступну	роботу:	
1.	 Виконано	 збір	 вихідних	 даних	 для	 розробки	 проекту	 землеустрою	 та	
установлені	і	документально	зафіксовані	користувачі	та	землевласники.	
2.	 Виготовлено	 кадастрові	 плани	 земельних	 ділянок,	 які	 будуть	 вилучатися	 під	
автодорогу.	
3.	Виготовлено	збірні	кадастрові	плани	в	розрізі	сільських	рад.	
4.	Виконано	експертно-грошову	оцінку	на	землі,	які	вилучаються.	
5.	 За	 результатами	 роботи	 визначено	 площі	 і	 статус	 земельних	 ділянок,	 форму	
власності	 і	 власників,	 розпочато	 процес	 офіціиB ного	 попередження	
землекористувачів	 про	 вилучення	 (попереджено	 всіх	 землекористувачів	
державноı	̈форми	власності).	
Необхідно	провести	роботу:	
1.	 Отримати	 відповідні	 погодження	 та	 згоди	 від	 землекористувачів	 і	
землевласників	на	вилучення	земельних	ділянок.	
2.	Закінчити	розробку	землевпорядноı	̈документаціı.̈	
3.	Погодити	та	затвердити	проект	землеустрою	в	установленому	порядку.	
4.	Підготовити	документацію	на	викуп	землі.	
5.	ВинаиB ти	кошти	та	вирішити	процедуру		викупу	земель	приватноı	̈власності.	
Для	 закінчення	 проектів	 необхідно	 забезпечити	 роботи	 стабільним	
фінансуванням	та	вирішенням	наступних	проблемних	питань:	
-	затвердження	планів	забудови	КОДа	в	складі	затвердження	стадіı	̈«Проект».	
-	отримання	нотаріально	завірених	згод	землекористувачів	та	землевласників	на	
вилучення	 земельних	 ділянок	 (приватноı	̈ форми	 власності),	 які	 розташовані	 у	
смузі	відведення.	
-	 отримання	 рішень	 органів	 державноı	̈ влади	 та	 місцевого	 самоврядування	 про	
надання	 дозволів	 на	 складання	 проектів	 землеустрою	 щодо	 відведення	
земельних	 ділянок	 (державноı	̈ форми	 власності)	 	 у	 постіиB не	 користування	 та	
оренду.	

Проєкт «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення: міста та громади» став можливим завдяки Агентству 
Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цього матеріалу є виключною відповідальністю CoST Ukraine і необов’язково відображає погляди 
USAID чи Уряду Сполучених Штатів.



	

	

Порядок	 встановлення	 та	 зміни	 цільового	 призначення	 земельних	 ділянок	
визначено	 нормами	 статті	 20	 Земельного	 кодексу	 Украıн̈и.	 Водночас	 Законом	
Украıн̈и	від	17.06.2020	№711-IX	«Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	
Украıн̈и	щодо	 планування	 використання	 земель»	 (набирає	 чинності	 24.07.2021)	
суттєво	 спрощується	 зміна	 цільового	 призначення	 земельних	 ділянок	 (без	
розроблення	 проектів	 землеустрою)	 за	 умови	 приналежності	 ділянки	 до	
відповідного	 виду	 функціонального	 призначення	 територіı̈	 та	 наявності	
комплексного	 плану	 просторового	 розвитку	 територіı,̈	 якииB 	 є	 одночасно	 і	
містобудівною	і	землевпорядною	документацією.	
Що	стосується	спрощення	процедури	відведення	земельних	ділянок,	то	порядок	
надання	земельних	ділянок	державноı	̈або	комунальноı	̈власності	у	користування	
визначено	нормами	статті	123	Земельного	кодексу	Украıн̈и.	
Що	стосується	спрощення	процедури	отримання	спеціального	дозволу	на	зняття	
та	перенесення	ґрунтового	покриву	(родючого	шару	ґрунту)	земельних	ділянок,	
то	Порядок	видачі	та	анулювання	спеціальних	дозволів	на	зняття	та	перенесення	
ґрунтового	 покриву	 (родючого	 шару	 ґрунту)	 земельних	 ділянок,	 затвердженииB 	
наказом	Державного	комітету	Украıн̈и	по	земельних	ресурсах	від	04.01.2005	№1,	
зареєстрованииB 	в	Міністерстві	юстиціı	̈Украıн̈и	20.01.2005	за	№70/10350,	втратив	
чинність	 на	 підставі	 наказу	 Міністерства	 розвитку	 економіки,	 торгівлі	 та	
сільського	господарства	Украıн̈и	від	07.04.2020	№642.	
Наказом	 Держгеокадастру	 від	 20.01.2020	 №9	 «Про	 внесення	 змін	 до	 наказу	
Держгеокадастру	від	05.11.2019	№270»	внесено	 зміни	до	Типовоı	̈ інформаціиB ноı	̈
картки	 адміністративноı	̈ послуги	 «Видача	 дозволу	 на	 зняття	 та	 перенесення	
ґрунтового	 покриву	 земельних	 ділянок»	 і	 визначено	 вичерпнииB 	 перелік	
документів	 для	 отримання	 дозволу	 (заява	 та	 робочииB 	 проект	 землеустрою,	
погодженииB 	в	установленому	законодавством	порядку).	
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Найбільш критичні зауваження стосовно існуючого стану дорожнього покриття були 
обговорені з представниками Бишівської ОТГ (с. Лишня),  Макарівської ОТГ (с. 
Мотижин), Білогородської ОТГ (с. Стоянка, с. Музичі).  

Основні зауваження :  
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Зруйноване узбіччя Зруйноване узбіччя

Необлаштовані заїзди та примикання Необлаштовані заїзди та примикання

Руйнування доріг 2020 року

Ямковий «безсенсовий» ремонт Ямковий «безсенсовий» ремонт



	

	

3. ВИСВІТЛЕННЯ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Участь у обговоренні проблематики контрактів FIDIC для застосування місцевими 
Державними адміністраціями (ОТГ, РДА, ОДА) 

Участь в обговоренні проблематики участі місцевих громад у формуванні інфраструктурних 
бюджетів своїх територіальних громад -  ініціатор NDI.  

Участь у обговоренні проблематики законодавчих пересторог та недосконалості формування 
бюджетних запитів та їх своєчасного затвердження - ініціатор USAID Рада.  
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ВИСНОВКИ 

   Не виключено, що ситуація не зміниться, і дороги ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА почнуть 
руйнуватися раніше свого гарантійного терміну. 
   Також постійно існує необхідність звертати увагу правоохоронців на дотримання всіх вимог 
законодавства в дорожньому будівництві. Загальний алгоритм притягнення винних до 
відповідальності у разі порушень ДСТУ а саме куди звертатись, коли галузеві держоргани 
відписуються, що мовляв це не їх компетенція або ж взагалі ігнорують запити. 
   Якщо мова йде про технічні порушення при будівництві доріг, то можна звертатись з заявою 
у Нацполіцію, яка згідно повноважень вносить інформацію в ЄРДР. А вже органи прокуратури 
визначають підслідність тієї чи іншої справи. У будівництві повинен бути присутній дієвий 
контроль за тим, які матеріали використовуються. Контроль екологічної безпеки і якості 
повинен існувати для застосування усіх матеріалів – піску, граніту, бітуму, цементу, бетону 
тощо. А щоб «двічі не вставати», якість варто контролювати не пост-фактум, а раніше, ніж 
матеріал буде покладено в дорожній одяг. 

Виконавець         Ігор Жданюк 

2021 р. 
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