
	

	

ЗВІТ 
регіонального координатора про перебіг виконання гранту 

«Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах 
місцевого значення: міста та громади» 

ВСТУП 

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

Проблематика : РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ДОРОЖНІМИ ПРОЕКТАМИ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ 

Через сторінку Facebook до мене звернулись представники ДЕПАРТАМЕНТУ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ з 
проханням надати консультацію, щодо правомірних дій посадових осіб міністерства. 
Нещодавно до них надійшов лист наступного змісту: 
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Аналіз наданої  копії листа виявив, як мінімум, не етичну  поведінку заступника міністра 
з питань европейської інтеграції, щодо лобіювання інтересів певної  приватної  асоціації 
серед державних установ від імені міністерства інфраструктури України. Така ситуація 
суперечить принципам Европейскої антикорупційної політики.  
Однак, подальший аналіз запропонованих експертів, які повинні проводити семінар-
практикум «Використання в Україні міжнародних форм договорів: контракти FIDIC” 
виявив набагато більше проблем по цій тематиці ніж може здатися на перший погляд.  
Нагадаю, що впровадження  в Україні міжнародних процедур контрактів  FIDIC почалося 
із законодавчої ініціативи Президента України, яка набула форми УКАЗУ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №529/2019 «Про деякі заходи щодо створення умов для 
розвитку та підвищення якості автомобільних доріг» (https://www.president.gov.ua/documents/
5292019-28697).   
Відповідно до  цього Указу  «З метою створення безпечних умов дорожнього руху, 
розвитку мережі якісних автомобільних доріг, створення належної інфраструктури для 
розвитку бізнесу,забезпечити до 1 січня 2020 року - 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».  

 

Також,  на сьогоднішній момент,  проходять остаточні  публічні обговорення, стосовно 
майбутніх рішень Кабінету міністрів України стосовно впровадження в Україні 
міжнародних процедур контрактів FIDIC - на базі Міністерства розвитку громад та 
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територій України (https://www.minregion.gov.ua/base-law/reg-politics/proekti-regulyatornih-aktiv-dlya-
obgovorennya-ta-analizi-regulyatornogo-vplivu/proekt-postanovy-pro-vnesennya-zmin-do-zagalnyh-umov-
ukladennya-ta-vykonannya-dogovoriv-pidryadu-v-kapitalnomu-budivnycztvi/).  
Публічне обговорення Проекту постанови “Про внесення змін до Загальних умов 
укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” обумовлює 
схвалення громадскістью та експертами умов, які дозволяють «Під час укладання 
договорів підряду сторони мають право використовувати міжнародні форми договорів, 
у тому числі контракти Міжнародної федерацій інженерів-консультантів (контракти 
FIDIC), звичаї та рекомендації міжнародних та вітчизняних організацій відповідно до 
законодавства України на умовах, визначених їх розробниками.». 

На теперішній час в Україні існує Асоціація Інженерів-Консультантів України, яка є 
повноважним представником FIDIC в Україні. Згідно правил міжнародної асоціації FIDIC, в  
країні може бути тільки одна національна асоціація-повний член FIDIC. АІКУ 
представляє українські компанії, які діють як незалежні проектувальники і 
консультанти в області всіх видів споруд і екології на науковій основі і знаннях в області 
технологій. Консультантами при супроводі інвестиційних проектів є юридичні особи. 
Діяльність Асоціації спрямована на підвищення ефективності інвестиційних проектів, 
на безпеку об'єктів будівництва, на підвищення престижу професії інженера, на 
створення рівних умов для роботи на українському ринку для вітчизняних і зарубіжних 
інженерних консалтингових компаній, а також на підготовку українських інженерних 
консалтингових компаній для роботи на зарубіжних ринках ; на створення індустрії 
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інженерного консультування в Україні і інтеграцію в глобальну індустрію інженерного 
консультування (https://aecu.org.ua/).  
Враховуючи усю вищенаведену інформацію, виникає досить неприємна ситуація, яка  
стосується  повноважень запрошених експертів на проведення семінару-практикуму, 
адже даних про цих  експертів невдалося знайти ні у реестрі (RSN) в глобальному 
представництві консалтингової та інженерної галузі FIDIC, ні в національному реєстрі 
інженерів-консультантів FIDIC, ні в національному реєстрі експертів FIDIC тим паче ні в 
національному реєстрі арбітрів FIDIC (https://fidic.org/node/10134).  
Визиває подив, що в цю авантюру з проведення семінару-практикуму FIDIC був 
запрошений, як організатор,  заступник міністра інфраструктури з европейської 
інтеграції Наталія Форсюк, адже знання отримані від запрошених експертів будуть 
виглядати  не тільки як знання сумнівного змісту, але така поведінка може бути 
розглянута, як умисне введення в оману слухачів цього семінару-практику, щодо 
ефективності використання в Україні міжнародних форм договорів-контракти FIDIC.  
Демократичний захист інтересів українського суспільства по контролю за 
використанням коштів платників податків - відповідальна місія, надійним партнером в 
реалізації якої держава вбачає  FIDIC і яка виступає на вістрі боротьби проти корупції та 
зловживань в інфраструктурних проектах, що реалізовуються за бюджетні кошти. 

ВИСВІТЛЕННЯ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РІЗНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

1. https://www.facebook.com/groups/RoadInfrastructure/permalink/1315265575480827/?
comment_id=1315943185413066 

2. https://www.facebook.com/idev.kiev.ua/videos/2088920591241179/ 

3. https://www.facebook.com/groups/ukrdor/permalink/287699949287733/ 

Виконавець                                   Ігор Жданюк 

2020 р. 
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