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Ігор Жданюк, НацДорЯкість: Для того, щоб запровадити контракти FIDIC 
для будівництва автодоріг – достатньо доброї волі Укравтодору 

 
Ігор Жданюк, виконавчий директор Асоціації «Національна дорожня 
асоціація якості» 

З 2017 року об’єми будівництва інфраструктурних об’єктів в Україні почали 
значно зростати. А з початком програми «Велике будівництво» фінансування 
розбудови українських доріг і зовсім сягнуло рекордних показників.  
Але стару болячку – невисоку якість будівництва – чиновники за цей час 
вилікувати так і не змогли. Раніше Hubs зібрав низку типових прикладів по 
регіонам України, які пояснюють чому радість після відкриття нової дороги у 
українських автомобілістів триває не довго. Ми дійшли висновку, що сьогодні 
Укравтодор втратив контроль за якістю утримання автошляхів.  
Безумовно одна з тому причин – корупція серед чиновників. Але чи можливо 
покращити якість українських доріг, щоб по ним нарешті можна було безпечно 
їздити? Та що для цього треба зробити? На ці питання Hubs відповів Ігор 
Жданюк, виконавчий директор Асоціації «Національна дорожня асоціація 
якості» та сертифікований інженер-консультант FIDIC.  
Для того, щоб зарядитись на розмову перед інтерв’ю, ми з паном Ігорем 
відвідали одну з ділянок міжнародної траси М-06 у Київській обл. На ній 
Служба автомобільних доріг у Київській обл. дозволила підряднику зіпсувати 
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покриття траси, яка протрималась в досить якісному стані з часів ЄВРО-2012. 
Про це детальніше у окремому репортажі згодом. В інтерв’ю ж Ігор Жданюк 
пояснює, при яких умовах така ситуація була б не можливою та чому 
Укравтодору негайно треба переходити на світові стандарти та контракти.    

Досьє  
Ігор Жданюк, виконавчий директор Асоціації «Національна дорожня 
асоціація якості»:  
- Інженер-дослідник, магістр, спеціальність «Будівництво та експлуатація 
автомобільних доріг та аеродромів», Харківський Державний Автомобільно-
Дорожній Технічний Університет 
- Сертифікований інженер-консультант FIDIC (з 2017 р.),  
- Сертифікований консультант з питань енергозбереження та 
енергоменеджменту (КПІ ім. І. Сікорського, з 2018 р.) 
- В 2020-2021 рр. – координатор проекту CoST – InfrustructureTransparency 
Initative «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах 
місцевого значення: міста та громади» у Київській та Житомирській областях 

- Як виникла ідея створення Національної дорожньої асоціації якості 
«НацДорЯкість»? 
- Сьогодні як ніколи назріла потреба у створенні дієвої системи контролю якості 
за будівництвом. Ця ідея виникла десь у 2017 році. Тоді у законодавстві та 
відповідно і у Кабміну з’явились реальні механізми, які дозволяли збільшити 
фінансування доріг. Відповідно у 2017-2018 роках його підвищили у два рази. А 
з запуском «Великого будівництва» ці об’єми зросли ще значніше.  
Чотири роки назад у професійному середовищі сформувалось чітке розуміння, 
що не можливо з таким ростом фінансування будувати якісні дороги за старою 
(з радянських часів) методологією управління дорожньою галуззю, яку 
використовує Укравтодор.  
Мова йде про те, що наразі контроль якості побудованої чи відремонтованої 
дороги робиться по факту виконання робіт. В асфальті, на який вже нанесено 
розмітку, представники контролюючих органів та інженер технагляду роблять 
керни – отвори. Беруть пошаровий зразок верхнього дорожнього одягу та 
перевіряють якість робіт і матеріалів. Якщо, наприклад, асфальту на 1 см менше 
поклали або не відповідає нормам гранулометричний склад щебню, то на 
будівельну компанію накладають штрафні санкції. Буває підрядника 
зобов’язують перекласти верхній шар покриття. 
- Але ж штрафи не роблять дорогу більш якісною? 
- Саме так. Якість дороги не покращується. Тому ще у 2017 році в експертному 
середовищі однодумці почали обговорювати як потрібно змінити систему. Було 
розуміння, що це потрібно робити через механізм співпраці громадських 
професійних та бізнесових об’єднань з державними органами.  



В Україні вже були приклади ефективної організації будівництва доріг під час 
підготовки до ЄВРО-2012. Компанії, залучені до цих проєктів, працювали по 
загальноприйнятій світовий методології. Була використана технологія 
поопераційного контролю за всіма етапами будівництва. Від проєктування до 
того, які матеріали і якої якості використовуються.   
Контроль у такому випадку здійснюється до дрібниць: наприклад, технічний 
(інженерний) нагляд перевіряє не тільки те, як був ущільнений ґрунт під основу 
дорожнього одягу, а і досліджує характеристики/склад ґрунту. І якщо він не 
відповідає проєкту та нормативним вимогам – технагляд не дозволяє 
виконувати подальші роботи до виправлення порушень. 
Тобто не потрібно по факту виконаних робіт штрафувати підрядника за неякісні 
виконані роботи. Потрібно ще на етапі робіт заборонити йому виконувати 
роботи з бракованих матеріалів. Це зовсім інший підхід та філософія. 
Реалізує такий алгоритм незалежний технічний нагляд, його також називають 
інженерний нагляд. Це компанії, які мають власні лабораторії для перевірки 
якості матеріалів, сертифікований та кваліфікований персонал. Такий нагляд 
надає можливість погоджувати дозвіл на виконання тих чи інших робіт у 
процесі реалізації проєкту.  
Важливо зауважити, що технологічну базу у дорожній галузі в 2012-2016 роках 
досить непогано модернізували. З’явились якісні асфальтобетонні виробництва, 
які здатні видавати по 90-240 тон в годину асфальтобетонної суміші стабільної 
якості. Раніше це була досить ювелірна робота на асфальтобетонних заводах. 
Таке ж удосконалення стосується і виробництва цементно-піщаних та інших 
сумішей для доріг.  
Тобто в Україні, умовно з 2016 року, є достатня кількість компаній, які здатні 
виконувати великі об’єми дорожніх будівельних робіт нормальної якості. 
Питання саме за контролем того, як будівельники дотримуються цієї якості, 
адже технічний нагляд залишився у старій радянській системі координат. 
- Я так розумію Ви говорите про впровадження в Україні правил та 
контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів – FIDIC?  
- Так. FIDIC – це авторитетна та найбільша міжнародна організація у сфері 
будівельного інжинірингу. В Україні її представляє Асоціація інженерів-
консультантів України (АІКУ; інтерв’ю з Яною Щигуровою, президентом 
асоціації див. тут – Ред.). 
Контракти та правила FIDIC – це гарантія якісної розбудови інфраструктури 
(мова не тільки про дороги). Тому їх намагаються імплементувати та 
дотримуватись майже у всіх країнах. В Україні, як я вже зазначив, поки діє 
колишня радянська система контролю.  
Важливо також розуміти, що  у цих контрактах ставка робиться у першу чергу 
на персонал. Тобто, кваліфікаційні сертифікати повинні мате саме інженерно-
технічні робітники, яких найняла будівельна компанія. Більш того, за кордоном 
дорожні будівельні компанії – загального будівельного профілю. Не відкрию 
велику таємницю якщо скажу, що в Україні до сих пір існують окремі ліцензії 
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саме для компаній і саме вузького профілю, зокрема, які мають окреме право на 
дорожні будівельні роботи. Тобто запровадження контрактів FIDIC докорінно 
може змінити всю нинішню регуляторну систему контролю в Україні.  
Відкрию ще одну «таємницю»: всі великі комерційні ТРЦ в Україні вже давно 
будуються на контрактах FIDIC, бо їх приватні власники отримують від цього 
високий результат, використовуючи максимально допустимі по якості та 
оптимальні по вартості матеріали і роботи. Щоб потім по мінімуму витрачати 
на експлуатацію. Адже ефективний власник ніколи не буде будувати так, щоб 
через рік довелось знову штукатурити чи перекладати дах. 

 
Ігор Жданюк: Щоб менше витрачати грошей на ремонти потрібно з самого 
початку використовувати якісні матеріали та технології 

- Спроби запровадити у дорожній галузі Україні міжнародні контракти 
робляться ще з 2005 року. Приймали цілі держпрограми, концепції, плани 
заходів, розпорядження. Є постанова уряду з 2016 року, згідно якій єдині 
правила повинні були запрацювати з 2018 року. У законі «Про автомобільні 
дороги» прямо записано по контракти FIDIC. Але чомусь це все виявилось 
безрезультатним. 
- Саме тому ще у жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський 
видав указ про підвищення якості автодоріг. У ньому, зокрема, він доручив 
Кабміну до 1 січня 2020 року забезпечити обов’язковість застосування 
контрактів FIDIC.  
- У 2012 році вже застосовували новітні технології контролю, уряд приймав 
постанови, президент видав указ. Тоді чого саме не вистачило за всі роки 
це реалізувати – розуміння чи бажання? 
- Розуміння. Бажання було. Поясню на прикладі запровадженої системи 
публічних закупівель Prozorro. Ця система правильно працює з точки зору 
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економії бюджетних коштів – аукціони проходять з пониженням ціни.  
Основний фактор вибору виконавця – найнижча ціна. Як правило це 
досягається за рахунок використання більш дешевих та менш якісних 
матеріалів, зниження якості робіт, та як результат якості ремонту самої дороги. 
У світовій же практиці на тендерах міжнародних установ (ЄБРР тощо) економія 
досягається виключно за рахунок запропонованих технологій та інженерних 
рішень. Але ні в якому випадку не за рахунок якості та вартості матеріалів.  
У нас, на жаль, ми бачимо зовсім інше. Ми часто будуємо інфраструктурні 
об’єкти невисокої якості. Тому, якщо Ви звернете увагу на нинішні гарантійні 
зобов’язання будівельників у виграних тендерах, то побачите, що гарантійний 
термін на асфальтобетонні покриття дороги в системі Укравтодору 
встановлюється всього на три роки. Тоді як профільний ДБН «Автомобільні 
дороги» вимагає, щоб міжремонтний гарантійний строк експлуатації (до 
капремонту) був від 9 до 21 року (в залежності від покриття та інтенсивності 
руху). Такі низькі гарантійні терміни вказують на корупцію у цій сфері. 
На мою думку принципи, запроваджені у системі Prozorro, трохи збили 
розуміння як правильно налагодити процес дотримання якості у сфері 
дорожнього будівництва. Вона гарно економить бюджетні гроші, але одночасно 
унеможливлює за допомогою технічних рішень понижувати ціну без шкоди 
якості.  
У більшості випадків відміни європейських тендерів причиною ставало те, що 
за розрахунками всіх підрядників вартість проєкту виявилась більшою, ніж 
запропонував замовник. І відповідно вони відмовились брати участь у такому 
конкурсі. В Україні ще не було тендеру, коли б всі будівельники заявили, що 
вартість проєкту фактично вища, чим хоче та чи інша Служба автодоріг чи 
Укравтодор.   
Скажу більше, зараз спостерігається погана тенденція, порівняно з певними 
категоріями рішень, які реалізовувались раніше. У проєктах по поточному 
середньому та капітальному ремонтах обласні Служби автомобільних доріг 
взагалі забрали необхідність робити екологічну оцінку. Мотивувавши тим, що 
потрібно все швидко будувати. 
- До речі Hubs вже писав про те, що у Дніпропетровській та Донецькій 
областях безконтрольно вкладають в дороги потенційно небезпечні для 
навколишнього середовища металургійні шлаки. Це і наслідком цієї 
тенденції? 
- Так. Екологічна оцінка заборонить взагалі використовувати у певних випадках 
шлаки у дорогах. Або інші екологічно небезпечні відходи виробництва.  
Через те, що забрали екологічну оцінці якраз ми по всім об’єктам будівництва 
бачимо: хаотичну вирубку лісосмуг (під розширення доріг), незаконний 
видобуток піску та глини вздовж трас, безконтрольне використання шлаків та 
залізистих кварцитів у якості повноцінної заміни гранітному щебню. 
- Приклад з кварцитом нагадав реалізацію якраз міжнародного проєкту 
Укравтодору на кредит МБРР по ремонту дороги М-03 у Полтавській обл., 
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де начебто повинен бути контракт FIDIC. Якраз там безконтрольно 
використовують кварцити, які можуть бути низької якості. Чому в Україні 
таке порушення стало можливим? 
- По-перше, за станом дорожньої мережі повинні слідкувати балансоутримувачі. 
Це обласні Служби автодоріг або державні обладміністрації. Вони це повинні 
робити незалежно від того, що контракт був між центральним Укравтодором та 
МБРР.  
По-друге, реалізацію цього проєкту ми досліджували у спеціалізованому 
професійному середовищі. Дійсно, рішення про використання там кварцитів 
було прийнято з порушенням регламентів з боку технагляду, який самостійно не 
дослідив цей матеріал, повіривши на слово підряднику. Ми робили запит до 
українського представника FIDIC. Виявилось, що українська фірма, яка за 
контрактом робить технагляд і про яку повідомляв Укравтодор, не є 
асоціативним членом цієї міжнародної федерації. 
- Укравтодор говорив про участь двох компаній з технагляду – французьку 
СП Egis International та її українського представника ТОВ «Ежіс Україна». 
Але французька компанія в FIDIC входить і саме вона надавала дозвіл на 
кварцити турецькій Onur. 
- Проблема у тому, що де-факто технаглядом тут займається не Egis 
International. Тому цей проєкт, за моєю оцінкою, і близько не нагадує систему 
контрактів FIDIC. Якщо Ви хочете, щоб у проєкта була чиста репутація, Ви 
повинні вивісити цей договір публічно, крім комерційної частини. А в даному 
випадку всі договори засекретили, ви ніде їх не знайдете. Зауважу, що йдеться 
про кошти українських платників податків. То покажіть нам умови на яких все 
це будується.  
Можу констатувати, що у даному випадку у виробництві неякісної дороги 
будуть винні і Укравтодор, і підрядник, і технагляд, і балансоутримувач – 
місцева Служба автомобільних доріг, яка зобов’язана слідкувати за якістю 
незалежно від того, хто виступив замовником.  
Щоб робити якісні дороги держава повинна ставати ефективним власником цих 
доріг. І щоб державі та нам як платникам податків ці дороги в сумі обходились 
якомога дешевше, то ми просто зобов’язані від самих початкових етапів робіт 
використовувати якісні матеріали. Щоб в наступні періоди експлуатації 
дорожньої мережі менше витрачати грошей на ремонти. Як на прикладі з 
власниками ТРЦ.   

https://hubs.ua/economy/otvet-ukravtodora-podtverzhdaet-informatsiyu-hubs-o-manipulyatsiyah-so-shhebnem-na-rekonstruktsii-mezhdunarodnoj-dorogi-m-03-dokumenty-204120.html
https://hubs.ua/economy/otvet-ukravtodora-podtverzhdaet-informatsiyu-hubs-o-manipulyatsiyah-so-shhebnem-na-rekonstruktsii-mezhdunarodnoj-dorogi-m-03-dokumenty-204120.html


 
Ігор Жданюк: Через Укравтодор треба ініціювати реалізацію пілотного 
проєкту з будівництва автошляху за контрактом FIDIC 

- Як ви бачите практичну роботу асоціації НацДорЯкість, що дозволить 
покращити якість доріг? 
- Ми поставили за мету, по-перше, робити максимально публічними всі випадки 
неналежної якості будівництва доріг. Щоб залучити до своєї роботи більше 
експертів та інших профільних асоціацій, які розуміють проблему.  
По-друге, фахово сприяти змінам нормативно-правової бази. Сьогодні у 
багатьох випадках неможливо знайти того, хто ж відповість за неякісно 
виконану роботу: спеціаліст технагляду, начальник Служби автодоріг у області, 
голова Укравтодору, підрядник. Але щоб не розбиратись по факту, краще 
змінити систему контролю якості дорожніх робіт на поопераційну.   
- Ми вже говорили, що є безліч нормативних та законодавчих актів для 
цього. Потрібен лобізм додаткових змін у законодавстві? 
- В закони, на мій погляд, зміни вносити не треба. Навіть нинішні 
формулювання у законі про публічні закупівлі дозволяють використовувати всі 
типові контракти FIDIC.  
Потрібні невеликі зміни в деякі регулятивні документи на рівні постанов уряду 
та осучаснити методологію перевірки якості доріг на рівні Укравтодору, який 
реалізує технічну політику держави у дорожній інфраструктурі.  
Для того, щоб запровадити типові контракти FIDIC для всіх служб автодоріг – 
достатньо доброї волі Укравтодору. Ми вважаємо, що м’яч зараз на боці поля 
саме Укравтодору. 
- Але той м’яч щось дуже довго там знаходиться. Адже указ президента 
фактично проігнорували. Як зробити так щоб запровадження цього 



процесу не залежало від конкретного голови Укравтодору? Чи є така 
схема?  
- Ви знаєте відповідь. Подібну схему спробували реалізувати у «Нафтогазі» та в 
«Укрзалізниці» – це наглядові ради. Тільки чомусь в українських реаліях вона 
там ще не спрацювала, поки що не спрацювала… 
- Тоді як розблокувати в Укравтодорі запровадження FIDIC? Зібрати 
депутатський транспортний Комітет, запросити на нього всіх спеціалістів 
та чиновників, та змусити Укравтодор зрушити з місця? Тим більше, що 
голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього цього 
Комітету Юрій Корявченков нещодавно закликав експертне середовище та 
FIDIC допомогти у підвищенні якості будівництва. 
- Обговорення в парламентському комітеті – це правильний крок. Але важливо 
й те, що саме обговорювати. На мою думку, треба ініціювати реалізацію 
пілотного проєкту з будівництва окремої ділянки автошляху повністю за 
контрактом FIDIC та через систему Prozorro. Реалізувати інженерний нагляд за 
всіма етапами: від проєктування до будівництва та експлуатації дороги.  
Нам не вистачає такого проєкту. Тому ми будемо пробувати вести перемовини с 
Мінінфраструктури , Укравтодором , у тому числі використовуючи 
парламентський контроль, щоб цей пілотний проєкт з’явився якомога швидше. 
- Які зміни FIDIC принесе в роботу будівельних компаній? 
- Багато різних. Це стосується і встановлення адекватних гарантійних 
зобов’язань, про які казав вище. І – ліцензування працівників. І зміни у 
фінансовій дисципліні.  
Зокрема за існуючою практикою в Україні підрядник на старті отримує 30% 
авансу від держави. Це фактично безкоштовні кредитні гроші. Ми що самі 
багаті у світі?  
За контрактами FIDIC будівельна компанія майже завжди починає реалізацію 
проєкту на своїх коштах. Держава оплачує поетапно роботи по факту їх 
виконання за актами виконаних робіт. Крім того, підрядники надають 
замовнику задаток у вигляді банківського акредитиву як гарантію того, що вони 
виконають контракт, а не кинуть його на півдороги. 
Це дуже стимулює підрядника з першого разу все прорахувати та робити дуже 
якісно, бо переробляти брак завжди потрібно вже за власний кошт. 
Але головне у іншому. Зараз у кожному другому договорі в Україні написано, 
що технагляд здійснюється від замовника. Все професійне життя ми з 
однодумцями намагаємось зробити одну єдину головну реформу: будівельник, 
замовник та технагляд повинні представляти три різні незалежні системи. 
Замовник фінансує, його завдання витратити якомога менше. Підрядник 
реалізує, його завдання як у будь-якого бізнеса заробити якомога більше. 
Технагляд контролює дотримання нормативного поля та проєкту, його завдання 
забезпечити за якомога менші гроші якомога вищий рівень якості. 
Ми з Вами зараз оглядали як на міжнародній трасі М-06 застосовують так звану 
технологію ЛЕМС – литі емульсійно-мінеральні суміші, які у вигляді тонкого 



шару наносять на покриття дороги. Там безліч порушень. Головна з них – цю 
технологію ЗАБОРОНЕНО використовувати на міжнародних трасах. Дозволена 
швидкість руху по такому покриттю – 50-60 км/год. Підозрюю, що це робиться 
у рамках договору про експлуатацію М-06, відповідно технагляд здійснює 
персонал замовника (репортаж про нюанси будівництва доріг з використанням 
ЛЕМС Hubs опублікує згодом – Ред.).  
У контрактах FIDIC такого грубого порушення нормативів не могло б бути за 
визначенням.  
- А як Укравтодор зараз може впливати на подібну ситуацію? 
- Укравтодор може звільнити начальника конкретної Служби. Але на даний 
момент Служби являються самостійними юридичними одиницями. Мають 
бюджет, право проводити тендери, штрафувати, перевіряти, звертатись у 
правоохоронні органи у разі порушень тощо. 
- Це правильна система, що у кожній області все дорожнє господарство 
контролює відповідна Служба? 
- Початково у цю реформу була закладена філософія, що регіональні Служби 
автодоріг повинні були відповідати за дороги міжнародного та національного 
значення через загальний дорожній фонд. За регіональні та територіальні – 
обласні держадміністрації через територіальні фонди.  
Відповідно такої кількості Служб автодоріг, яка зараз є Україні, не потрібно. У 
нас на жаль не доведений до логічного кінця ні один з напрямків реформи у 
системі Укравтодору.  
Тому ми якраз і збираємось у професійні спілки, громадські ради, щоб за 
допомогою своєї активної позиції, збору конкретних прикладів донести думку 
про необхідність змін у системі контролю якості. Адже темпи будівництва 
значно зросли, а система залишилась старою радянською, а у ЗМІ і з’являються 
публікації про неякісні дороги.


