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Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST Україна
08 грудня 2017 року
15:00 - 17:00

Міністерство інфраструктури України
м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. 303

Присутні:
Ім’я, Прізвище

Посада

Наталія Форсюк

Директор Національного Секретаріату CoST Україна

Олексій Соболев

Радник Міністра інфраструктури України

Роман Ходак

Голова Секретаріату Громадської спілки «Моя дорога»

Віталій Грусевич

Виконавчий директор Конфедерації будівельників України

Олена Медведєва

Виконавчий директор Асоціації міжнародних автомобільних
перевізників України

Орест Климпуш

Голова Федерації роботодавців транспорту України

Володимир Кудрицький

Директор з інвестицій та стратегії ДП «НЕК «Укренерго»

Святослав Абрамов

Асистент Директора Національного Секретаріату CoST Україна

Віталій Хмелюк

Верифікатор CoST

Юрій Моргай

Верифікатор CoST

Порядок денний:
№

1.

Питання до обговорення
Обговорення поточної роботи CoST
- Презентація демо-версії публічного порталу CoST
- Обговорення участі CoST в семінарі PIARC у 2018 році(осінь)
- Обговорення автоматизації переносу даних з Прозорро у форми CoST

2.

Обговорення подальшої співпраці з Укравтодором

3.

Заслуховування верифікаційної групи за проектом Укренерго, обговорення та
затвердження проекту звіту, а також затвердження дати презентації (орієнтовно
кінець грудня 2017 року)

СЛУХАЛИ:
1. Обговорення поточної роботи CoST
Н. Форсюк, представила всім присутнім нового учасника КоНГ Володимира Кудрицького - Директора з інвестицій та стратегії
ДП
«НЕК «Укренерго».
Доповіла про поточну роботу Національного Секретаріату,
представила присутнім демо-версію публічного порталу CoST, а також
доповіла про створену систему розкриття інформації, яка автоматично
завантажує до 50% даних у форми CoST з публічного порталу Prozorro.
Запропонувала членам КоНГ долучитися до переговорів з донорами для
залучення додаткового фінансування для подальшого удосконалення
порталу, проведення навчання журналістів та громадських активістів з
використання розкритої в рамках роботи CoST інформації.
Доповіла про відрядження в м. Копенгаген на засідання PIARC
(Міжнародна асоціація автомагістралей), зокрема, відтепер Наталія Форсюк
представляє міжнародний CoST у якості асоційованого члена PIARC в
технічному комітеті А1 з питань транспортних адміністрацій. Окрім того,
розповіла про досягнуті домовленості з Мінінфраструктури та
Укратводором щодо проведення восени 2018 року в м. Києві міжнародного
семінару PIARC.
Після короткого обговорення вирішили:
- НС CoST завершити розроблення публічного порталу, членам КоНГ
долучитись до переговорів з донорами для залучення додаткового
фінансування на проведення презентацій, семінарів та навчання із
використання відкритих даних про будівництво об’єктів інфраструктури
на публічному порталі CoST;
- НС CoST співпрацювати з Мінінфраструктури та Укравтодором
для організації семінару PIARC восени 2018 року.

2. Обговорення подальшої співпраці з Укравтодором
Н. Форсюк: поінформувала про відсутність співпраці з CoST з боку
Укравтодору, зокрема відмову надавати інформацію. Запропонувала
членам КоНГ залишити розкриття інформації за проектами з Укравтодором
та наповнювати інформацією публічний портал, в рамках проактивного
розкриття інформації, але призупинити верифікацію до зміни позиції
Укравтодору щодо прозорості.
Після короткого обговорення вирішили: провести консультації та
прийняти відповідне рішення щодо публічної заяви про призупинення
співпраці на наступному засіданні КоНГ.
3. Заслуховування верифікаційної групи за проектом Укренерго,
обговорення та затвердження проекту звіту, а також затвердження
дати презентації (орієнтовно кінець грудня 2017 року)
Н. Форсюк: представила верифікаційну команду за проектами
енергетичної інфраструктури, передала слово В. Кудрицькому, який
розповів про проект з позиції Замовника, а також окреслив основні
проблеми, що виникли під час його реалізації, зокрема затримки поставки
обладнання тощо.
Ю. Моргай, коротко розповів про основні досліджені проблеми,
навів низку прикладів та зачитав рекомендації верифікаторів, викладені в
тексті документу.
Після короткого обговорення члени КоНГ погодились:
- прийняти проект звіту в цілому, доручити верифікаторам внести
правки та врахувати зауваження членів КоНГ, а також додати
інформацію про поточний стан об’єкту;
- НС CoST підготувати презентацію звіту на кінець грудня 2017 першу половину січня 2018 року.

