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1 ВСТУП
1.1

Про CoST

Мета CoST – створити дієву платформу співпраці уряду, бізнесу та громадянського
суспільства, яка буде користуватися високим ступенем довіри у громадськості і відкриє
практичні можливості висвітлення прозорої та чіткої інформації, громадського контролю та
верифікації даних у сфері будівництва.
Функціонування CoST має забезпечити:
розкриття та оприлюднення інформації закупівельними організаціями щодо всіх
етапів будівництва: планування, проектно-кошторисної документації, тендеру, виконання
робіт, нагляду;
моніторинг ризиків неефективного управління та корупції, посилення рівноправного
партнерства між урядом, бізнесом та громадським сектором для підвищення ефективності
використання державних коштів під час будівництва;
ідентифікацію та підтримку незалежної експертизи, необхідної для постійного
здійснення процедур моніторингу та верифікації розкритих даних в Україні;
використання найкращих міжнародних практик у сфері публічності даних через
інтеграцію стандартів CoST, використання підтримки та порад експертів Міжнародного
Секретаріату CoST.
«Розкриття інформації» в рамках проектів CоST (рис. 1.1) – це оприлюднення
об’єктивних розкритих даних, наданих закупівельними організаціями, які є замовниками
будівельних/ремонтних робіт.

Рисунок 1.1 – Розкриття інформації у рамках CoST та верифікація даних
Проактивне розкриття інформації (табл. 1.1) стосується тієї інформації, яку
закупівельні організації зобов’язані розкрити щодо проектів і контрактів на зазначених
етапах в ході відповідного проектного циклу. Інформація подається в зрозумілому та
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зручному форматі, публічно поширюється та є відкритою і доступною для широкого кола
зацікавлених сторін.
Таблиця 1.1 – Проактивне розкриття інформації
1.Етап
Інформація про проект
проекту
Ідентифікація Власник проекту
проекту
Ділянка, частина ділянки
Назва проекту

Підготовка
проекту

Інформація про контракт
Закупівельна організація
Контактні дані закупівельної
організації
Процес закупівлі

Місце розташування
проекту
Мета проекту

Тип контракту

Опис проекту

Кількість учасників тендеру

Зміст проекту (головний
висновок)
Вплив на навколишнє
середовище
План переселення

Вартість за кошторисом

Контактні дані
Джерела фінансування

Підрядник
Ціна контракту

Бюджет проекту

Обсяг роботи за контрактом

Дата затвердження
бюджету проекту
Завершення
проекту

2. Етап
контракту
Закупівлі

Статус проекту
(поточний)
Вартість виконання робіт
(згідно з проектом)
Дата завершення робіт
(згідно з проектом)
Обсяг робіт (згідно з
проектом)
Причини зміни проекту
Посилання на звіти про
фінансовий аудит
Експертиза проекту

Статус контракту (поточний)

Організація управління
контрактом
Назва контракту

Дата початку і термін
виконання робіт за
контрактом
Впровадження Зміни ціни контракту
Ескалація ціни контракту
Зміни термінів виконання
робіт
Зміни обсягів робіт
Причини зміни ціни
Причини зміни обсягу та
термінів виконання робіт

Реактивне розкриття інформації (табл. 1.2) передбачає надання додаткової
інформації у доступній формі для сторони, що запитує, та розміщення цієї інформації на
публічних ресурсах.
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Таблиця 1.2 – Реактивне розкриття інформації
Проект

Контракт

Ідентифікація та підготовка
Багаторічна програма та бюджет

Закупівлі
Відповідальні за контракт особи та їх
функції
Метод закупівлі
Тендерні документи

Опис проекту або ТЕО
Оцінка впливу на довкілля та соціального
впливу
План переселення та компенсацій
Керівники проекту та їх функції
Фінансова угода
План закупівлі
Рішення про затвердження проекту
Завершення
Звіти про хід виконання проекту
Рішення про зміни в бюджеті
Звіт про завершення впровадження проекту
Звіт з оцінки проекту
Звіти про технічний аудит
Звіти про фінансовий аудит

1.2

Результати оцінки тендерних пропозицій
Звіт про підготовку проекту
Контракт
Контрактна угода і умови
Реєстрація і власність фірм
Специфікації і креслення
Реалізація
Список варіацій, змін, поправок
Список затверджень збільшення ціни
Звіти з питань забезпечення якості
Записи вибірок або платіжні сертифікати
Зміни до контракту

Методика обробки та подання інформації

Для зручності сприйняття та можливості кількісного обліку частки та достовірності
розкритої інформації консультантами (верифікаторами) запропонований наступний підхід.
Розкрита інформація подається у вигляді блоків, які складаються з наступних секцій:
-

порядковий номер блоку відповідно до його місця у верифікаційному звіті;
назва блоку;
власне розкрита інформація у табличному вигляді (табл. 2.1);
висновок консультанта (верифікатора);
розгорнуте пояснення консультанта за потреби.

Таблиця 2.1 – Форма подання розкритої інформації
Назва
Назва інформаційного поля,
наприклад, код ЄДРПОУ
Замовника

Зміст

Статус

Зміст розкритої інформації, наприклад,
37641918

1 – підтверджено
2 – спростовано
3 – доповнено
4 – нема даних
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РЕЗЮМЕ
Міжнародна Ініціатива CoST
Міжнародна Ініціатива з прозорості будівництва (CoST) була заснована у 2012 році. У
кожній країні, де працює Ініціатива, нею керує група стейкхолдерів (Консультативнонаглядова група/КоНГ), яка об’єднує спільні інтереси влади, бізнесу та громадськості з
метою поліпшення співвідношення ціни та якості на етапах проектування, будівництва та
утримання або обслуговування публічної інфраструктури.
Основний акцент в роботі CoST зроблено на забезпеченні доступності звітної
інформації завдяки її публікації, що уможливить подальше притягнення до відповідальності
розпорядників державних коштів – закупівельні організації. Крім того, де це можливо і
доцільно, CoST намагається представити й інтерпретувати основну інформацію з точки зору
найважливіших її аспектів та у доступній манері, однак діяльність CoST не переходить у
сферу детального дослідження чи розслідування, яке є відповідальністю зовсім інших
організацій/ініціатив.
CoST в Україні
Після Британії, Україна – лише друга країна, яка приєдналася до принципів CoST у
Європі; наразі це відбувається на пілотних основах у дорожній галузі. У 2015 році за
підтримки Міністерства інфраструктури України була створена Консультативно-наглядова
група CoST. Національний Секретаріат CoST має підтримку з боку Міжнародного
секретаріату СoST у Лондоні, а також Світового банку. Це допомогло КоНГ контролювати
розвиток проектів з розкриття інформації, які були затверджені Міністерством
інфраструктури. Враховуючи український контекст, стандарти СoST визначають, яка саме
інформація щодо проектів будівництва має постійно надаватися громадськості або ж
повинна бути надана у відповідь на спеціальні запити, направлені
закупівельним
організаціям (розпорядникам коштів).
Верифікаційні звіти
Затверджені КоНГ та підготовлені національними інженерами-консультантами
верифікаційні звіти – це періодичні експертні оцінки щодо повноти, точності, а також
потенційних наслідків інформації, яка розкривається. Вони наголошують на тенденціях і
проблемах, які можуть бути підставою для подальшого розгляду. У звітах також зазначають
певні рекомендації щодо удосконалень, які можуть бути застосовані до самого процесу
розкриття інформації; все це з часом стане звичною загальноприйнятою практикою
закупівельних процедур у сфері інфраструктури, що відповідатиме потребам усіх
зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
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РЕЗЮМЕ
Початок робіт за Проектом М-03, по суті, було покладено в далекому 2005 році
Постановою про Державну програму розвитку автомобільних доріг загального користування
на 2007-2011 роки. Розробку ТЕО було доручено Укрдіпродору. Після проходження
комплексної
державної
експертизи
(експерт
–
державне
підприємство
«Укрдержбудекспертиза») це ТЕО лягло в основу розробки проекту «Реконструкція
автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський» та
«Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків –
Довжанський», затверджених 7 серпня 2013 року відповідними Розпорядженнями Кабміну.
Проектно-вишукувальні роботи на ділянці автомобільної дороги М-03 розпочались
Укрдіпродором у жовтні 2011 року. А вже протягом листопада-грудня 2011 року були
опубліковані
заяви
про
екологічні
наслідки
та
про
наміри
проектів
реконструкції/капремонту, а також оголошення про державні закупівлі стосовно вибору
підрядника та інженера-консультанта. В жовтні 2012 року Україна змогла залучити кредитні
кошти від МБРР в розмірі 450 млн доларів США на виконання робіт за Другим Проектом
«Покращення автомобільних доріг та безпеки руху», а саме капітального ремонту
автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці Лубни – Полтава (км
210+000 – км 333+250). Цей проект має 3 компоненти, перший з яких (в розмірі 394,2 млн
доларів США) охоплює реабілітацію автомобільної дороги М-03.
Вже 4 січня 2013 року до роботи приступили Інженери з технічного нагляду компаній
IRD Engineering та Egis International. Слід зазначити, що на момент підготовки звіту
верифікаторам не вдалось отримати інформацію про кількість компаній, які висловили
зацікавленість здійснювати технічний нагляд за Проектом М-03.
16 січня 2013 року Підрядник отримав офіційне повідомлення про присудження
Контракту та за підтримки Інженерів-консультантів 6 березня 2013 року розпочав підготовчі
роботи, а починаючи з 4 квітня 2013 року, отримав доступ до ділянки автомобільної.
Роботи за Проектом М-03 були поділені на 6 ділянок (лотів), об’єднаних у два
Контракти (2.1 та 2.2) – по три лоти у кожному.
З огляду на силу-силенну проблем, які виникали під час виконання робіт, недоліків в
проектній документації, взаємних звинувачень та претензій, про що можна дізнатись далі у
звіті, початково встановлений на 25 вересня 2014 року термін виконання робіт зазнав 5
продовжень та з початкових 540 днів зріс більше як удвічі (на 674 та 658 днів відповідно для
Контракту 2.1 та 2.2). При цьому, вартість зросла на 2,87% та 4,43% відповідно для
Контракту 2.1 та 2.2.
У 2014 році обставини в Україні, які можна віднести до форс-мажорних (Революція
Гідності, анексія АР Крим, військові дії на сході України) у поєднанні з несвоєчасною
сплатою сум за ППС та ПДВ, спричинили низький темп виконання робіт (інженери
відзначали цей момент у своїх звітах починаючи з другої половини 2014 року при перевірці
Оновлень до програми робіт, про що надавали Підряднику відповідні рекомендації). У 2015
році ситуація дещо поліпшилась, але систематичне невиконання Підрядником зобов’язань за
Контрактами в 2016 році змусило Укравтодор 03 серпня 2016 року направити Підряднику
повідомлення про наміри розірвати Контракти, посилаючись на те, що компанія Todini
фактично не виконувала роботи на об’єкті понад 9 місяців. А вже 23 серпня 2016 року
Контракти за Проектом М-03 були розірвані.
Готовність ділянок автомобільної дороги для Контрактів 2.1 та 2.2 наведена в табл. 0.1.
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Таблиця 0.1 – Стан виконання робіт на момент повідомлення про розірвання
Контракту
% виконання
Стаття витрат
контракт 2.1
контракт 2.2
Дорожній одяг
73%
90%
Земляні роботи
96%
97%
Штучні споруди
81%
82%
Облаштування дороги
23%
45%
Підготовчі роботи
100%
100%
Загальний % виконання робіт станом
72%
78%
на 09.11.2016
Загальний % оплати станом на
85,5%
81%
09.11.2016
Сучасний стан дороги має наступні ризики:
незавершене будівництво штучних споруди спричиняє звуження проїзної
частини в цих місцях та, як наслідок, зниження пропускної здатності, а потреба в додаткових
маневрах може негативно позначитись на безпеці дорожнього руху; незавершені земляні
роботи та невлаштований хоча б один шар покриття в цих місцях призводять до замокання
земполотна;
незавершене облаштування дороги, особливо в частині влаштування технічних
засобів організації дорожнього руху, негативно позначається на безпеці дорожнього руху.
Отримання доступу до даних
Діяльність команди CoST у рамках підготовки верифікаційних звітів базується на
наступних документах:
- Статут діяльності Консультативно-наглядової групи Construction Sector Transparency
Initiative (http://goo.gl/1JPg2h);
- Меморандум про взаєморозуміння між Міжнародним Секретаріатом Ініціативи CoST,
Міністерством інфраструктури України, Державним агентством автомобільних доріг
України (Укравтодор) та Transparency International Україна від 20 жовтня 2015 року
(http://goo.gl/QIOTrl);
- Наказ Укравтодору від 23 червня 2016 року №178 «Про надання доступу до
інформації та щодо доступу на об'єкти будівництва представників Національного
Секретаріату CoST в Україні»;
- Окреме доручення Укравтодору від 06 липня 2016 року №170-ОД «Про надання
доступу до запитуваних документів та укладання відповідних правочинів про
нерозголошення інформації» в частині вимог глави 46 Цивільного кодексу України
(https://goo.gl/mWf9U6), Закону України «Про відкритість використання публічних
коштів» (https://goo.gl/q5J0TQ), Постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік
відомостей, що не становлять комерційної таємниці» (https://goo.gl/H6PFVE).
Виїзд на будмайданчик
У рамках підготовки верифікаційного звіту 20 липня 2016 року верифікаторами був
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здійснений виїзд на будівельний майданчик.
Метою візиту було ознайомлення зі станом справ на будмайданчиках для виконання
порівняння з розкритими в рамках CoST даними та інформацією про проект.
Оскільки будівельні роботи на будмайданчиках були переважно призупинені, час
візиту був синхронізований із часом нарад, присвячених проблемам проектних робіт, в
офісах Інженерів з технічного нагляду за участю представників Підрядника (TODINI
Costruziuoni Generali S.p.A.), його субпідрядної організації – проектанта (ДП
«Укрдіпродор»), Замовника (Служба автомобільних доріг у Полтавській області) та Інженера
(IRD Engineering – м. Хорол, 10:00; Egis Ukraine – м. Полтава, 15:00).
У проміжках між нарадами та після них були здійснені особисті знайомства між
верифікаторами та представниками служби Інженера, Підрядника, Замовника та Проектанта.
Відповідаючи на отримані питання, верифікатори надавали додаткові роз’яснення щодо мети
функціонування CoST, методів збору та розкриття даних тощо.
Завдяки присутності на згаданих вище нарадах, верифікатори змогли взяти участь в
обговоренні проблемних питань та ознайомитись зі шляхами їх вирішення.
Основними проблемами на даний час, озвученими на нарадах, стали:
потреба у виконанні робіт, не передбачених тендерною документацією
(перенесення інженерних мереж, які були відсутні під час підготовки проекту реконструкції,
але з'явились за час, який минув до початку виконання робіт);
ерозійні прояви на відкосах та підтоплення;
проектування та улаштування очисних споруд для дощової води на мостах
(відповідно до нормативно-правових актів України, влаштування таких споруд не підлягає
сумніву, але ДП "Укрдіпродор" повинен був до 28.08.2016 надати чіткі інструкції та
обґрунтування);
реагування на звернення населення та виконання депутатських запитів,
наприклад, http://goo.gl/DxSRSE;
пошкодження елементів придорожньої інфраструктури внаслідок будівельних
робіт;
проектування та улаштування додаткових підземних та надземних пішохідних
переходів, місцевих проїздів, не передбачених тендерною документацією, в т.ч. і на вимогу
місцевих громад;
проектування та улаштування ліній освітлення (вибір типів світильників, які
будуть використані при виконанні робочої документації);
суперечки між Підрядником та Проектантом з приводу окремих конструктивних
рішень, наприклад, при виборі типів світильників;
компенсаційне висадження дерев (Інженер-консультант зауважив ряд
невідповідностей між запланованим та фактичним станом насаджень);
землевідведення в місцях будівництва споруд, не передбачених тендерною
документацією;
археологічні розкопки в межах будмайданчиків (http://goo.gl/FrD8io та с. 284 – 285
в http://goo.gl/r5GttM);
улаштування шумозахисних екранів: пускова ділянка та перевірка доцільності.

Верифікаційний звіт за проектами МФО
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
В рамках підготовки верифікаційного звіту було опрацьовано ряд документів (табл.
2.1).
Документи у вільному доступі вказані на зеленому тлі, конфіденційні – курсивом на
оранжевому тлі.
Кожному документу надано цифровий код, на який присутні посилання в межах цього
звіту.
Для компактності, тут і далі в звіті, гіперпосилання на відкриті джерела даних
трансформовані за допомогою сервісу https://goo.gl/.
Таблиця 2.1 – Перелік опрацьованих документів
Джерело
Формат та
Код
Назва
даних
обсяг
Звіти закупівельних
Укравтодор,
*.xls
2.1
організацій
Полтавська САД
7 арк.
Спеціальне оголошення
про закупівлю.
Запрошення до
попередньої кваліфікації.
Другий проект.
Покращення
*.doc,
2.2
Укравтодор
автомобільних доріг та
2 стор.
безпеки руху:
Капітальний ремонт
автомобільної дороги
М03 Київ – Харків –
Довжанський
Запрошення для
висловлення
*.doc,
2.3
зацікавленості (Послуги
Укравтодор
2 стор.
консультантів – ВІДБІР
КОМПАНІЙ)
Minutes of meeting
А4,
2.4
(протокол розкриття
Укравтодор
12 стор.
тендерних пропозицій)
Контрактна угода за
А4,
2.5
Укравтодор
контрактом 2.1
4 стор.
Контрактна угода за
А4,
2.6
контрактом 2.2
Укравтодор
4 стор.

2.7

2.8

Повідомлення про
присудження контракту
Капітальний ремонт а/д
М03 Київ – Харків Довжанський: Лот 2.12.6
Заява про екологічні
наслідки та заява про
наміри проекту

Гіперпосилання
http://goo.gl/
LxUFMN

станом на
11.08.2016

http://goo.gl/
VTfRxU

станом на
21.12.2011

http://goo.gl/
YZYrCR

станом на
21.12.2011

Примітки

станом на
30.10.2012
станом на
04.01.2013
станом на
04.01.2013

Укравтодор

*.doc,
6 стор.

http://goo.gl/
34n2ep

станом на
16.01.2013

Укравтодор,
Полтавська
САД,

*.doc,
*.pdf, *.jpg
 162 стор.

http://goo.gl/
W3geJf

станом на
25.11.2011
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Код

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16
2.17

Назва
реконструкції
автомобільної дороги
державного значення М03 Київ - Харків Довжанський на ділянці
Лубни - Полтава км
210+000 - км 300+550, км
323+000 - км 329+050
Заява про екологічні
наслідки та заява про
наміри проекту
реконструкції
автомобільної дороги
державного значення М03 Київ - Харків Довжанський на ділянці
км 333+800 - км 347+280
Інформація про рух
коштів за проектами
МБРР, ЄБРР та ЄІБ
Інформація щодо
неоплачених платіжних
сертифікатів
підрядників за проектом
ремонт автомобільної
дороги Київ-ХарківДовжанський
Тендерна документація в
трьох частинах зі
змінами та
доповненнями
Розпорядження на
внесення змін до
контракту (18 шт.)
Квартальний звіт
Інженера про хід
виконання робіт за
контрактом №2.1
Щомісячний звіт
Інженера про хід
виконання робіт за
контрактом №2.2
Відомість обсягів
платежів №1 (контракт
2.1)
Відомість обсягів
платежів №1 (контракт
2.2)

Джерело
даних
Укрдіпродор

Формат та
обсяг

Гіперпосилання

Примітки

Укравтодор,
Полтавська
САД,
Укрдіпродор

*.doc,
*.pdf, *.jpg
 134 стор.

http://goo.gl/
oa4Axm

станом на
25.11.2011

Укрдорінвест

*.doc,
1 стор.

станом на
15.07.2016

Укрдорінвест

*.xls
1 арк.

станом на
15.04.2016

Укравтодор,
Укрдорінвест,
Укрдіпродор

*.doc, *.pdf,
*. xls
понад 1000
стор.

станом на
листопад
2012 року

Укравтодор

*.pdf,
 36 стор.

станом на
грудень
2015 року

Укравтодор

*. doc,
92 стор.

№31,
станом на
31.12.2015

Укравтодор

*.pdf,
265 стор.

№37,
станом на
30.06.2016

Укрдорінвест

А4,
1 стор.

станом на
30.06.2016

Укрдорінвест

А4,
1 стор.

станом на
30.06.2016
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Код

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

Назва
Державна цільова
економічна програма
розвитку автомобільних
доріг загального
користування на 20132018 роки
Концепція Державної
цільової економічної
програми розвитку
автомобільних доріг
загального користування
на 2013-2018 роки
Державна програма
розвитку автомобільних
доріг загального
користування на 20072011 роки
Закон України Про
засудження
комуністичного та
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в
Україні та заборону
пропаганди їхньої
символіки
Оголошення про
заплановану закупівлю
№088178, бюлетень 70
(516) від 13.06.2011;
проектно-вишукувальні
роботи з будівництва,
реконструкції та
капіталь-ного ремонту
об’єктів транспортної
мережі Полтавської
області
Повідомлення про
акцепт пропозиції
конкурсних торгів або
цінової пропозиції
№168498, бюлетень 113
(559) від 21.09.2011;
проектно-вишукувальні
роботи з будівництва,
реконструкції та
капітального ремонту
об’єктів транспортної
мережі Полтавської

Джерело
даних

Гіперпосилання

Примітки

Кабінет
Міністрів
України

http://goo.gl/
oK3FpF

станом на
11.07.2013

Кабінет
Міністрів
України

http://goo.gl/r
Gyoej

станом на
03.09.2012

Кабінет
Міністрів
України

http://goo.gl/
6qGkaH

станом на
19.06.2010

Верховна Рада
України

http://goo.gl/
T0WGq8

станом на
08.08.2015

https://goo.gl/
HWq6rk

доступ до
інформації
можливий
після
реєстрації
на порталі

https://goo.gl/
kxtb8N

доступ до
інформації
можливий
після
реєстрації
на порталі

Вісник
державник
закупівель

Вісник
державник
закупівель

Формат та
обсяг
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Код

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

Назва
області (7 лотів)
Оголошення про
результати торгів
№184082, бюлетень 123
(569) від 14.10.2011;
проектно-вишукувальні
роботи з будівництва,
реконструкції та
капітального ремонту
об’єктів транспортної
мережі Полтавської
області (7 лотів)
Посібник із закупівлі за
позиками міжнародного
банку реконструкції та
розвитку та кредитами
міжнародного агентства
з розвитку
EBRD - Supervision of
Works for N01 Road
Rehabilitation
(Оголошення ЄБРР щодо
нагляду за роботами з
реабілітації а/д Н-01)
Політика та правила
закупівель товарів і
послуг Європейського
банку реконструкції та
розвитку
Схема бюджетного
відшкодування ПДВ
Інструкція щодо
заповнення форми
оголошення про
проведення процедури
двоступеневих торгів
Розпорядження про
затвердження проекту
“Капітальний ремонт
автомобільної дороги
державного значення
М-03 Київ – Харків –
Довжанський на ділянці
Лубни – Полтава, км 210
+ 000 - км 300 + 550, км

Джерело
даних

Гіперпосилання

Примітки

Вісник
державник
закупівель

https://goo.gl/
8CKxOe

доступ до
інформації
можливий
після
реєстрації
на порталі

Міністерство
економіки
України

http://goo.gl/r
O8kp1

станом на
01.10.2006

Tenders
Electronic Daily

http://goo.gl/
xT6ggn

станом на
17.10.2012

Верховна Рада
України

http://goo.gl/
xzgyNV

станом на
01.08.2000

Мінфін

Формат та
обсяг

*.pdf,
2 стор.

http://goo.gl/I
h1GVj

Верховна Рада
України

http://goo.gl/
zBERyD

чинна до
01.01.2017

Кабінет
Міністрів
України

https://goo.gl/
dQFOUu

станом на
07.08.2013
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Код

2.31

Джерело
даних

Назва
323 + 000 - км 329 + 050,
Полтавська область”
Розпорядження про
затвердження проекту
“Капітальний ремонт
автомобільної дороги
державного значення
М-03 Київ – Харків –
Довжанський на ділянці
Лубни – Полтава, м 300
+ 550 - км 336 + 873, км
340 + 961 - км 344 + 817,
Полтавська область”

Формат та
обсяг

Кабінет
Міністрів
України

Гіперпосилання

Примітки

https://goo.gl/
x0vvG6

станом на
07.08.2013

ПРО ПРОЕКТ М-03
Зведена інформація
Таблиця 3.1.1 – Зведена інформація про Проект М-03
Інформація про
Стадія проекту
проект, що
Значення
потребує розкриття
Проект реконструкції автомобільної
дороги М-03 Київ – Харків –
Назва проекту
Довжанський на ділянці Лубни –
Полтава
Закупівельна
Укравтодор
організація
Підвищення пропускної здатності
дороги, безпеки дорожнього руху, а
Ідентифікація
Мета проекту
також рівнів санітарного благополуччя
проекту
населення та екологічну безпеку
території
Передбачувані
Широка громадськість
бенефіціари
6 ділянок автомобільної дороги,
загальною довжиною 84,299 км разом зі
Специфікація
штучними спорудами, інженерними
комунікаціями тощо
Початковий бюджет у розмірі
2 273 137 052,06 грн. (станом на
04.01.2013) зріс до
Фінансування
Бюджет
2 380 945 823,22 грн. (станом на
23.08.2016 року)
Процедура
Тендерний
процес

Керівник

Пряме призначення
Укрдорінвест

Посилання в
цьому звіті
3.2, 4.1
4.2

3.2

3.2
3.2

3.4

Верифікаційний звіт за проектами МФО

Стадія проекту

Інформація про
проект, що
потребує розкриття

Значення

Посилання в
цьому звіті

(керівник
проекту, нагляд
(в т.ч.
фінансовий) за
проектом)
Тендерна
процедура
Кількість
зацікавлень

Тендерний
процес
(підрядник)

Тендерний
процес
(проектні
роботи)
Тендерний
процес
(інженерний
нагляд)

Контракт

Контракт
Виконання
контракту

Міжнародні закупівлі
9

GD Granit AD Skopje; Спільне
підприємство Metrostav a.s. та Doprostav
a.s.; ТОВ «Дорожнє будівництво
«Альтком»; Gulsan Insaat; KCC
Перелік учасників Engineering & Construction Co.; Спільне
тендеру
підприємство ПАТ «Південшляхбуд»,
ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ
«Автомагістраль»; JSC Azerkorpu;
Todini Costruzioni Generali S.p.A.; ONUR
Taahhut Tasimacilik
Кількість
учасників,
9
допущених до
тендеру
Переможець
Todini Costruzioni Generali S.p.A.
Тендерна
Двоступеневі торги
процедура
Проектувальник Укрдіпродор
Авторський нагляд Укрдіпродор
Тендерна
Міжнародні закупівлі
процедура
ТОВ «IRD Engineering»; «Egis
Консультант
International» спільно з ТОВ «ЄвроУкраїна Консалтінг»
Підрядник
Todini Costruzioni Generali S.p.A.
Технічні специфікації, відомості обсягів
Обсяг робіт
робіт тощо згідно з тендерною
документацією
Контракт 2.1 - 1 161 199 089,44 грн.
Вартість (з ПДВ)
Контракт 2.2 - 1 111 937 962,61 грн.
Термін реалізації 540 днів
Гарантійні
730 днів
зобов’язання
Влаштування додаткових споруд для
Зміни до контракту забезпечення безпеки руху та
водовідведення, перенесення

4.4
табл. 3.3.1

табл. 3.3.1

табл. 3.3.1
3.3
5.1
5.3
4.8
4.20
4.10, 4.22
3.3

3.4
3.5
3.5
табл. 3.2.4

Верифікаційний звіт за проектами МФО

Стадія проекту

Інформація про
проект, що
потребує розкриття
Зростання вартості
(без ПДВ)
Зростання термінів
виконання робіт
Платіжні
сертифікати
Фактично сплачено
коштів
Фактично виконано
робіт
Фактичний стан

Значення
інженерних комунікацій
Контракт 2.1 – 56 203 819,84 грн.
Контракт 2.2 – 51 604 951,32 грн.
Контракт 2.1 – 674 дні
Контракт 2.2 – 658 днів
Платіжні сертифікати надаються
щомісячно (оплата в частині
відшкодування ПДВ здійснюється
переважно з затримкою)
Контракт 2.1 – 85,5%
Контракт 2.2 – 81%
Контракт 2.1 – 72%
Контракт 2.2 – 78%
Контракт не реалізовується у зв’язку з
розірванням 23.08.2016

Посилання в
цьому звіті
3.4
3.5
3.4
4.17

4.17

Загальна інформація
Проект М-03 виконується на підставі Державної програми розвитку автомобільних
доріг загального користування на 2007 – 2011 рр.
Відповідно до документів розподіл робіт за Проектом М-03 здійснюється (табл. 3.2.1)
за двома контрактами, кожен з яких поділений на 3 лоти.
Таблиця 3.2.1 – Розподіл ділянок виконання робіт за Проектом М-03
Довжина, км
Контракти Лоти
Ділянки
за лотами за контрактами
км 210+000 – км
2.1
10,782
220+782
км 228+000 – км
2.1
2.2
11,317
39,099
239+317
км 258+000 – км
2.3
17,000
275+000
км 282+000 – км
2.4
18,550
300+550
км 300+550 – км
2.2
2.5
22,450
45,200
323+000
км 329+050 – км
2.6
4,200
336+873

РАЗОМ

84,299

Ділянки реконструкції розташовані на території Лубенського, Хорольського,
Великобагачанського, Решетилівського та Полтавського районів Полтавської області (рис.
3.1.1).
Необхідність реконструкції автомобільної дороги була обумовлена незадовільним
технічним станом дорожнього полотна та штучних споруд, який негативно впливає на
безпеку дорожнього руху, не дозволяє забезпечити її належні транспортно-експлуатаційні
характеристики.
Будівельні роботи можна вважати класичними. Під час будівництва не застосовувались
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нові технології. Більшість дороги проходить через рівнинну місцевість.
Згідно з пояснювальною запискою до ТЕО на поверхні існуючої дороги спостерігались
значна колійність та нерівність, які свідчили про необхідність проведення ремонту.
Реконструкція дороги позитивно вплине на транспортну інфраструктуру міжнародного,
загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів. Планована діяльність забезпечить
підвищення пропускної здатності дороги, безпеки дорожнього руху, а також рівнів
санітарного благополуччя населення та екологічну безпеку території.

Рисунок 3.1.1 – Схема розташування ділянок робіт
 Лот 1 – км 210+000 – км 220+782;  Лот 4 – км 282+000 – км 300+550;
 Лот 2 – км 228+000 – км 239+317;  Лот 5 – км 300+550 – км 323+000;
 Лот 3 – км 258+000 – км 275+000;  Лот 6 – км 329+050 – км 336+873
Перелік робіт за Проектом М-03 передбачає розширення проїзної частини до 4 смуг
руху, заміну існуючого дорожнього одягу, будівництво нових об’їздів населених пунктів,
реконструкцію і будівництво нових транспортних розв’язок, мостів, труб, узбіч, укосів
дорожнього полотна тощо (табл. 3.2.2 – 3.2.4).
Таблиця 3.2.2 – Основні категорії робіт, передбачені Проектом М-03
Передбачено контрактом за лотом
Ч.ч
Назва
.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Місцеві, незначні зміни осьової розбивки
1



існуючої дороги
Місцеве повторне вирівнювання існуючого
2 повздовжнього профілю: збільшення радіусу






увігнутих та опуклих кривих
Розширення існуючої дороги з ІІ технічної
3




категорії до Іб технічної категорії
Місцеве, обмежене, повторне вирівнювання
4



існуючої дороги
Укладання підсилюючого (вирівнюючого)
5






шару на існуюче дорожнє покриття
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Ч.ч
.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ч.ч.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва
Влаштування верхніх шарів дорожнього
одягу
Влаштування узбіч на автобусних зупинках
та самих зупинок
Влаштування освітлення, де необхідно
Захист та ізоляція комунікацій, де необхідно
Ремонт та встановлення поверхневої
дренажної системи (канали, лотки тощо)
Ремонт та розширення існуючих
водопропускних труб
Монтаж металевих гофрованих труб
Встановлення захисних бар’єрів
Встановлення дорожніх знаків
Влаштування дорожньої розмітки

Передбачено контрактом за лотом
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6




























































































2.5

2.6

175

958

-

-

-

-

-

-

-

-

378
567
386
171

503
679
509
606

342
720

18
990

339
351
14
644
563

116
622

86

9

126
376
20
698

87
100
10
171

Таблиця 3.2.3 – Окремі планові показники, передбачені Проектом М-03
Од.
в т.ч. за лотами
Назва
вим Всього
2.1
2.2
2.3
2.4
.
Вирубування дерев
15
шт
40 969
8 650 6 133
9 460
593
Висадження саджанців
шт
11 488
2 163 1 533 3 896 3 896
клена
Висадження саджанців
шт
11 489
2 163 1 534 3 896 3 896
дуба
Висадження саджанців
шт
11 487
2 163 1 533 3 895 3 896
тополі
Висадження саджанців
шт
11 486
2 161 1 534 3 896 3 895
берези
Земляні роботи
4 914
838
711 1 262 1 219
м3
034
074
698
435
581
Висівання трави
2 021
239
252
403
229
м2
676
779
747
594
779
Геотекстильний
34
30
матеріал для армування м2 426 773
069
994
асфальтобетону
Фрезерування
60
76
146
189
м2 928 882
існуючого покриття
168
763
035
943
Бордюри
10
11
м
47 473
2 156
7 538
581
944
Дорожні знаки
шт
2 790
327
684
507
552
Дорожні знаки
індивідуального
шт
230
21
33
77
4
проектування
Дорожня розмітка
80
88
118
132
м
632 829
007
899
139
308
Однобічне дорожнє
22
19
51
м
133 650 8 566
металеве бар'єрне
384
883
948

610
157
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Ч.ч.

Назва

Од.
вим
.

Всього

в т.ч. за лотами

м
шт

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

35 514

9 028

2 204

1 732

864

21
686

2 513

395

645

261

96

551

2.6

огородження
15
16

Двобічне дорожнє
металеве бар'єрне
огородження
Напрямні стовпчики

565

Таблиця 3.2.4 – Штучні споруди за Проектом М-03
Ч.ч.
1
2
3
4
5
6
7

Місце

209+993
211+134
213+613
217+226
217+831
220+357
228+160
Всього
за лотом 2.1
8
229+550
9
229+900
10
230+615
11
231+370
12
232+350
13
233+310
14
236+400
15
238+191
16
238+570
Всього
за лотом 2.2
17
262+396
18
264+970
19
266+183
20
266+447
21
271+002
22
271+457
23
273+150
24
273+386
25
274+777
Всього
за лотом 2.3
26
282+741
27
285+100
28
285+159
29
286+300

Згідно з проектною
документацією

Назва
Труба з/б, d = 1,58 м
Міст через р. Войниху
Труба металева гофрована d = 2 × 1,58 м
Труба металева гофрована d = 2,6 м × 1,75 м
Труба металева гофрована d = 2,2 м × 1,75 м
Труба металева гофрована МР150
Шляхопровід

проект
проект
проект
проект
проект
проект
проект

7 споруд
Труба металева гофрована d = 1,57 м
проект
Труба металева гофрована d = 1,57 м
проект
Труба металева гофрована d = 1,57 м
проект
Труба металева гофрована d = 1,57 м
проект
Підземний пішохідний перехід
додатково
Труба металева гофрована d = 1,57 м
проект
Труба металева гофрована d = 2 × 1,57 м
проект
Труба металева гофрована d = 2 × 1,57 м
проект
Підземний пішохідний перехід
проект
9 споруд згідно з проектною документацією
1 споруда згідно з додатковими проектами
Труба металева гофрована d = 1,57 м
проект
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
Скотопрогін 8 м × 2,5 м
проект
Міст
проект
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
Скотопрогін 8 м × 2,5 м
проект
Труба з/б, d = 2 × 1,5 м
проект
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
9 споруд
Скотопрогін 6 м × 2,5 м
Труба з/б, d = 3 × 1,5 м
Скотопрогін – міст 4 м × 2,5 м
Надземний пішохідний перехід

додатково
проект
додатково
додатково
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Ч.ч.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Місце

286+312
286+680
287+550
288+240
288+621
288+794
292+150
292+179
293+940
293+943
294+800
296+125
296+700
298+800
298+930
299+250
Всього
за лотом 2.4
46
300+943
47
302+457
48
303+834
49
305+051
50
305+944
51
306+585
52
306+816
53
308+793
54
312+060
55
314+091
56
318+829
57
318+829
58
319+859
59
321+383
60
322+593
Всього
за лотом 2.5
61
329+428
62
329+887
63
330+590
64
331+942
65
332+294
66
332+730
67
332+820
Всього
за лотом 2.6
Всього
за Проектом М-03

Назва

Згідно з проектною
документацією

Надземний пішохідний перехід
проект
Труба з/б, d = 1,3 м
проект
Скотопрогін 6 м × 2,5 м
додатково
Труба з/б, d = 1,0 м
проект
Підземний пішохідний перехід
проект
Тунельний шляхопровід 8 м × 5,5 м
додатково
Труба з/б, d = 3 × 1,5 м
проект
Труба з/б, d = 4,2 м × 2,5 м
додатково
Труба з/б, d = 1,0 м
проект
Підземний пішохідний перехід
проект
Надземний пішохідний перехід
додатково
Труба з/б, d = 1,0 м
проект
Труба з/б, d = 2 × 1,5 м
проект
Скотопрогін 6 м × 2,5 м
додатково
Труба з/б, d = 2 × 1,25 м
проект
Підземний пішохідний перехід 4,2 м × 2,5 м
додатково
11 споруд згідно з проектною документацією
9 споруд згідно з додатковими проектами
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
Тунельний шляхопровід 8,0 м × 5,5 м
додатково
Міст через р. Говтву Грузьку
проект
Скотопрогін 6,0 м × 2,5 м
проект
Надземний пішохідний перехід
додатково
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
Міст через р. Говтву Ольхову
проект
Скотопрогін
додатково
Труба з/б, 2 × 5,5 м
проект
Надземний пішохідний перехід
додатково
Труба з/б, 2 × 5,5 м
проект
Труба з/б, d = 1,5 м
проект
11 споруд згідно з проектною документацією
4 споруд згідно з додатковими проектами
Труба з/б, d = 1,25 м
проект
Надземний пішохідний перехід
додатково
Труба з/б, d = 1,25 м
проект
Труба з/б, d = 1,25 м
проект
Підземний пішохідний перехід 4,0 м × 2,5 м
додатково
Труба з/б, d = 1,25 м
проект
Підземний пішохідний перехід 5,0 м × 2,5 м
додатково
4 споруди згідно з проектною документацією
3 споруди згідно з додатковими проектами
50 споруд згідно з проектною документацією, з них
з/б труби – 26 од.
гофровані металеві труби – 12 од.
надземні пішохідні переходи – 2 од.
підземні пішохідні переходи – 2 од.
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Ч.ч.

Місце

Згідно з проектною
документацією

Назва

скотопрогони – 3 од.
мости – 4 од.
шляхопроводи – 1 од.
17 споруд згідно з додатковими проектами, з них
з/б труби – 1 од.
надземні пішохідні переходи – 6 од.
підземні пішохідні переходи – 3 од.
скотопрогони – 5 од.
тунельні шляхопроводи – 2 од.

Враховуючи додаткові обсяги робіт, Підрядник надав Замовнику ряд претензій (табл.
3.2.5) щодо продовження терміну робіт та відповідного збільшення фінансування. Частина
претензій була відхилена або спростована Службою інженера, але в цілому за Проектом М03 Замовником було затверджено 10 розпоряджень щодо зміни вартості та терміну
завершення робіт (табл. 3.2.6).
Графічне зображення співвідношення початкових термінів та вартостей з подальшими
змінами наведені в табл. 3.4.3 – 3.4.4, 3.5.1 – 3.5.2 та на рис. 3.4.1 – 3.4.2, 3.5.1 – 3.5.2.
Таблиця 3.2.5 – Претензії, висловлені Підрядником
Предмет претензії
Оплата авансу за мобілізацію
Затримка з наданням креслень чи інструкцій
Затримка з наданням координат смуги відводу
Затримка з наданням стандартів та норм
Інженерні мережі. Затримка з наданням технічних умов
Затримка з наданням інструкцій Інженера. Шумозахисні
екрани
Затримка з наданням права доступу до ділянки
Затримка з наданням сертифікату по вирубці дерев
Коригування, пов’язані зі зміною законодавства
Затримка з виплатою частки ПДВ із суми ППС
Затримка з оплатою за виконані роботи по ППС
Відшкодування митних зборів і ПДВ при ввезенні
обладнання
Повідомлення про неможливість виконання робіт на
ділянці
Заборона на використання азбестових труб
Перезволожені ділянки
Труднощі з купівлею та поставкою бітуму
Відключення електропостачання
Обмеження, пов'язані з погодними умовами
Укріплення на з'їздах
Непередбачені фізичні умови
Затримка викликана діяльністю органів влади на

Кількість, шт
Контракт 2.1
Контракт 2.2
1
1
6
3
2
1
1
1
-

2

4
2
2
13

1
1
1
1

1

1

1

-

1
3
1
1
1
1
1
1

-

Верифікаційний звіт за проектами МФО
рахунок видобутку корисних копалин Підрядником
РАЗОМ

41

15

Таблиця 3.2.6 – Розпорядження щодо продовження термінів та зміни вартості
№ розДодаткова
Додатковий
порядПредмет розпорядження
Причина
вартість, грн
термін, дні
ження
Контракт 2.1
Затримка з
Продовження терміну – Додаткова
C2.1-1
5 023 940,09
96
виплатою
вартість – Загальні статті
частки ПДВ
Затримка з
Продовження терміну – Додаткова
C2.1-2
9 209 664,88
181
виплатою
вартість – Загальні статті
частки ПДВ
Затримка з
Продовження терміну – Додаткова
C2.1-3
2 676 356,42
60
виплатою
вартість – Загальні статті
частки ПДВ
Продовження терміну – Додаткова
Затримка з
вартість – Загальні статті
виплатою
C2.1-4,
Частина 3 "Штучні споруди":
частки ПДВ
C2.1-5,
25 575 475,34
83
транспортний тунель на км
C2.1-7
228+160, підземний пішохідний
перехід на км 232+317
Затримка з
Продовження терміну – Додаткова
C2.1-8
13 718 382,90
254
виплатою
вартість – Загальні статті
частки ПДВ
Контракт 2.2
Затримка з
Продовження терміну – Додаткова
C2.2-1
5 117 729,70
96
виплатою
вартість – Загальні статті
частки ПДВ
Затримка з
Продовження терміну – Додаткова
C2.2-2
8 077 609,94
181
виплатою
вартість – Загальні статті
частки ПДВ
Затримка з
Продовження терміну – Додаткова
C2.2-3
2 430 970,73
62
виплатою
вартість – Загальні статті
частки ПДВ
Продовження терміну – Додаткова
Затримка з
C2.2-4
вартість – Загальні статті
виплатою
C2.2-5
Частина 3 "Штучні споруди": міст
частки ПДВ.
C2.2-6
на км 285+159, скотопрогін на км
Додаткові
C2.2-7
287+550, шляхопровід на км
25 852 654,84
91
роботи.
C2.2-8
288+794, скотопрогін на км
C2.2-9
318+828, перехід на км 329+887,
C2.2-11 перехід на км 332+294, перехід на
км 332+820
Затримка з
Продовження терміну – Додаткова
C2.2-14
10 125 986,11
228
виплатою
вартість – Загальні статті
частки ПДВ
Резюме
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Слід зауважити, що в кінцевому рахунку всі претензії Підрядника були врегульовані в
робочому порядку, а Розпорядження щодо продовження термінів та зростання вартості
(табл. 3.2.6) базувались на затримці у сплаті ППС та компенсації ПДВ (табл. 3.4.5 – 3.4.6).
Погодження Підрядника з таким обґрунтуванням Розпорядження, означало скасування
усіх раніше наданих Претензій.
Процедура надання претензій
Слід зауважити, що відповідно до розділу 20 Загальних вимог контракту Підрядник у
випадку, коли він вважає, що має право на продовження терміну виконання робіт та/або на
додаткову плату, повинен надати службі Інженера (4.22) повідомлення з описом подій та
обставин, які стали причиною претензії протягом 28 днів з моменту, коли Підрядник
дізнався або повинен був дізнатись про такі події чи обставини.
Якщо Підрядник не висловлює претензій протягом 28 днів, то Замовник звільняється
від відповідальності у зв’язку з цією претензією.
Протягом наступних 14 днів (всього 42 дні з моменту настання подій, що передували
претензії) Підрядник спрямовує до служби Інженера повну детальну претензію разом з
обґрунтуванням зростання вартості та продовженням терміну.
Підрядник має право на відшкодування або продовження терміну лише за тою
частиною претензії, яку він зміг обґрунтувати.
Служба Інженера має 42 дні на погодження претензії або її відхилення.
Якщо протягом цих 42 днів Інженер не дає відповіді, будь-яка зі сторін має право
вважати претензію відхиленою та звернутись до Ради з врегулювання суперечок.
Зауваження Інженера щодо претензій Підрядника
Декілька разів Підрядник надавав повідомлення, в подальшому не надаючи
обґрунтування цих повідомлень, або ж навпаки – Інженер отримував декілька претензій,
повідомлень про які не надходило. Внаслідок цього претензії були визнані недійсними.
З початку Контракту всі повідомлення про претензію і самі претензії, представлені
Підрядником, мали невідповідності у їх назвах та в нумерації.
Дана ситуація робила неможливим проведення аналізу документації, оскільки
відсутність відповідності між двома процедурними стадіями (повідомлення про претензію і
обґрунтування) і неправильність оформлення давали Інженерові право відхилити такі
подання. Практично більшість з повідомлень про претензію не були послідовно
доповненими самими претензіями, так само як і більшість із претензій не мали своєчасного
представлення повідомлень до них.
Інженер отримав декілька листів з роз'ясненням причини подачі претензій та з довгими
поясненнями суті претензії, в чому не було необхідності, оскільки і Інженеру, і Замовнику
відомо, що відбувалось на будмайданчику. У той самий час Підрядник так і не надав
документ, який вимагався декілька разів, з виправленням невідповідності у назвах
повідомлень про претензії та власне самих претензій.
Іншими словами, кожне із повідомлень про претензію мало іншу назву, ніж надане для
цієї претензії обґрунтування. Таким чином, між цими двома документами втрачався зв'язок,
що робило їх недійсними. На прохання Інженера про надання зведеної таблиці, яка
дозволила б встановити зв'язок між повідомленнями та претензіями відповіді, так і не
надійшло, що суттєво ускладнило процес реагування на претензії.
Підрядник
До участі в торгах на визначення Підрядника були допущені 9 пропозицій від 12
учасників з 8 країн, з них 2 – від спільних підприємств (табл. 3.3.1).
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Таблиця 3.3.1 – Учасники торгів
№ заявки
1

Учасник
GD Granit AD Skopje
Спільне підприємство
Metrostav a.s. та
Doprostav a.s.
ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком»
Gulsan Insaat
KCC Engineering & Construction Co.
Спільне підприємство
ПАТ «Південшляхбуд»,
ТОВ «Автомагістраль-Південь» та
ТОВ «Автомагістраль»

2
3
4
5
6
7

JSC Azerkorpu

8
9

Todini Costruzioni Generali S.p.A.
ONUR Taahhut Tasimacilik

Країна походження
Республіка Македонія
Чеська Республіка
Словацька Республіка
Україна
Турецька Республіка
Республіка Корея
Україна
Україна
Україна
Азербайджанська
Республіка
Італія
Турецька Республіка

Аналіз тендерних пропозицій наведений в додатках.
Підрядником було обрано компанію Todini Costruzioni Generali S.p.A. Загальна вартість
контракту склала 2 273 137 052,06 грн. (табл. 3.4.1).
Фінансування проекту
Окремі фінансові показники виконання Проекту М-03 наведені в розділі 3.4. Слід
зауважити, що ПДВ відшкодовується Замовником Підряднику за рахунок коштів державного
бюджету.
Таблиця 3.4.1 – Вартість виконання робіт за Проектом М-03

Контракт

Лот

2.1
2.1
2.2
2.3
Всього за
контрактом 2.1
2.4
2.2
2.5
2.6
Всього за
контрактом 2.2
РАЗОМ

311 631 356,85
386 505 209,80
463 062 522,80

чиста вартість
пропозиції зі
знижкою 28,6%
251 359 464,04
313 754 341,50
377 552 102,33

в т.ч.
ПДВ на чисту
вартість
пропозиції
50 271 892,81
62 750 868,30
75 510 420,47

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00

1 161 199 089,45

942 665 907,87

188 533 181,58

30 000 000,00

509 476 948,58
482 999 097,12
119 461 916,91

416 230 790,48
394 165 914,27
91 218 264,09

83 246 158,10
78 833 182,85
18 243 652,82

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00

1 111 937 962,61

901 614 968,84

180 322 993,77

30 000 000,00

2 273 137 052,06

1 844 280
876,71

368 856 175,35

60 000 000,00

Вартість, грн

Таблиця 3.4.2 – Розподіл витрат на будівництво за Проектом М-03

резервна
сума
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Ч.ч.
1
2
3
4
5

Стаття витрат
Загальні статті
Дорожні роботи
Комунікації
Штучні споруди
Резервні суми
Разом

У % від вартості
в межах контракту
2.1
2.2
8,4
8,5
73,1
74,5
10,2
10,1
5,2
4,2
3,1
2,7
100
100

Таблиця 3.4.3 – Зростання вартості робіт за контрактом 2.1
Кон
Лот За умовами
тра
и
контракту
кт
2.1,
2.1 2.2,
2.3

1 161 199
089,45

Продовження 1
(29.09.
2014)

Продовження 2
(11.03.
2015)

5 023
940,30

9 209
664,88

Станом на
Продов- Продовження 3
ження 4
(20.08.
(16.09.
2015)
2015)
2 676
356,42

25 575
475,34

Продовження 5
(01.12.
2015)
13 718
382,90

Зростання
Всього
56 203 819,85
1 195 489
627,31

Таблиця 3.4.4 – Зростання вартості робіт за контрактом 2.2
Кон
За умовами
Лот
тра
контракту
и
кт
(початкова)
2.4,
2.2 2.5,
2.6

1 111 937
962,61

Продовження 1
(09.09.
2014)
5 117
729,70

Станом на
Продов- Продов- Продовження 2
ження 3
ження 4
(11.12.
(21.08.
(16.09.
2014)
2015)
2015)
8 077
609,94

2 430
970,73

25 852
654,84

Продовження 5
(11.12.
2015)
10 125
986,11

Рисунок 3.4.1 – Розподіл вартості робіт за контрактом 2.1, грн.

Зростання
Всього
51 604 951,32
1 163 542
913,93

Верифікаційний звіт за проектами МФО

Рисунок 3.4.2 – Розподіл вартості робіт за контрактом 2.2, грн.
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Оскільки вчасно виплати здійснили лише 3 рази (табл. 3.4.5 – табл. 3.4.6), а середня
затримка відшкодування ПДВ становила 122 дні (від 2 до 343 днів затримки), то Підрядник
відповідно до положень Контракту п. 16.1 «Право Підрядника на призупинення або
скорочення темпів робіт і відповідне отримання продовження строку завершення робіт і
додаткових коштів» звертався про врегулювання, в т.ч. і грошове відшкодування збитків
(з урахуванням облікової ставки НБУ та кількості днів затримки).
Таблиця 3.4.5 – Оплата ППС за контрактом 2.1
Дата оплати
Затримка, дні
Дата
Кінцевий
№
отриманн термін
USDEURUSDEURППС
ПДВ
ПДВ
я
оплати складової складової
складової складової
Аванс 06.02.2013 20.03.2013 12.03.2013 15.03.2013 08.05.2013
-8
-5
49
1 17.05.2013 26.07.2013 19.06.2013 24.06.2013 14.08.2013
-37
-32
19
2 12.06.2013 21.08.2013 20.08.2013 23.08.2013 05.09.2013
-1
2
15
3 24.07.2013 02.10.2013 30.08.2013 04.09.2013 10.09.2014
-33
-28
343
4 19.08.2013 28.10.2013 03.10.2013 08.10.2013 10.09.2014
-25
-20
317
5 26.09.2013 05.12.2013 29.10.2013 01.11.2013 10.09.2014
-37
-34
279
6 17.10.2013 26.12.2013 19.11.2013 22.11.2013 10.09.2014
-37
-34
258
7 27.11.2013 05.02.2014 18.12.2013 23.12.2013 10.09.2014
-49
-44
217
8 25.03.2014 03.06.2014 12.05.2014 15.05.2014 10.09.2014
-22
-19
99
9 17.04.2014 26.06.2014 16.06.2014 18.06.2014 10.09.2014
-10
-8
76
10 10.06.2014 19.08.2014 15.07.2014 18.07.2014 11.09.2014
-35
-32
23
11 11.07.2014 19.09.2014 08.06.2014 13.06.2014 11.09.2014
-103
-98
-8
12 18.08.2014 27.10.2014 11.09.2014 16.09.2014 11.09.2014
-46
-41
-46
13 02.10.2014 11.12.2014 30.10.2014 04.11.2014 13.06.2015
-42
-37
184
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Дата оплати
Затримка, дні
Дата
Кінцевий
№
отриманн термін
USDEURUSDEURППС
ПДВ
ПДВ
я
оплати складової складової
складової складової
14 04.11.2014 13.01.2015 04.12.2014 09.12.2014 19.06.2015
-40
-35
157
15 05.03.2015 14.05.2015 08.04.2015 13.04.2015 22.05.2015
-36
-31
8
16 13.05.2015 22.07.2015 24.06.2015 26.06.2015 22.09.2015
-28
-26
62
17 06.08.2015 15.10.2015 15.09.2015 17.09.2015 07.12.2015
-30
-28
53
18 21.08.2015 30.10.2015 25.09.2015 29.09.2015 07.12.2015
-35
-31
38
19 16.09.2015 25.11.2015 06.11.2015 12.11.2015 07.12.2015
-19
-13
12
20 04.11.2015 13.01.2016 17.12.2015 22.12.2015 25.12.2015
-27
-22
-19
21 16.12.2015 24.02.2016 11.04.2016 13.04.2016 13.04.2016
47
49
49
Максимальне значення
47
49
343
Мінімальне значення
-103
-98
-46
Таблиця 3.4.6 – Оплата ППС за контрактом 2.2
Дата оплати
Затримка, дні
Дата
Кінцевий
№
отриманн термін
USDEURUSDEURППС
ПДВ
ПДВ
я
оплати складової складової
складової складової
Аванс 06.02.2013 20.03.2013 12.03.2013 15.03.2013 08.05.2013
-8
-5
49
1 13.05.2013 22.07.2013 19.06.2013 24.06.2013 23.08.2013
-33
-28
32
2 26.06.2013 04.09.2013 20.08.2013 23.08.2013 06.09.2013
-15
-12
2
3 09.08.2013 18.10.2013 03.09.2013 06.09.2013 10.09.2014
-45
-42
327
4 28.08.2013 06.11.2013 03.10.2013 08.10.2013 10.09.2014
-34
-29
308
5 23.09.2013 02.12.2013 29.10.2013 01.11.2013 10.09.2014
-34
-31
282
6 16.10.2013 25.12.2013 18.11.2013 21.11.2013 10.09.2014
-37
-34
259
7 27.11.2013 05.02.2014 18.12.2013 23.12.2013 10.09.2014
-49
-44
217
8 03.03.2014 12.05.2014 12.05.2014 14.05.2014 10.09.2014
0
2
121
9 16.05.2014 25.07.2014 16.06.2014 18.06.2014 10.09.2014
-39
-37
47
10 16.06.2014 25.08.2014 15.07.2014 18.07.2014 11.09.2014
-41
-38
17
11 11.07.2014 19.09.2014 08.08.2014 13.08.2014 11.09.2014
-42
-37
-8
12 15.08.2014 24.10.2014 11.09.2014 16.09.2014 11.09.2014
-43
-38
-43
13 02.10.2014 11.12.2014 30.10.2014 04.11.2014 17.06.2015
-42
-37
188
14 03.11.2014 12.01.2015 04.12.2014 08.12.2014 19.06.2015
-39
-35
158
15 19.02.2015 19.02.2015 08.04.2015 13.04.2015 22.09.2015
48
53
215
16 20.04.2015 29.06.2015 24.06.2015 26.06.2015 22.09.2015
-5
-3
85
17 17.06.2015 26.08.2015 11.09.2015 16.09.2015 22.09.2015
16
21
27
16 18.08.2015 27.10.2015 25.08.2015 29.09.2015 07.12.2015
-63
-28
41
19 09.09.2015 18.11.2015 06.11.2015 12.11.2015 07.12.2015
-12
-6
19
20 03.11.2015 12.01.2016 17.12.2015 22.12.2015 25.12.2015
-26
-21
-18
Максимальне значення
48
53
327
Мінімальне значення
-63
-44
-43

Термін виконання проекту
Відповідно до контрактних угод роботи за Проектом М-03 розпочались 4 квітня 2013
року і повинні були тривати 540 днів з подальшим гарантійним періодом 730 днів.
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Нагляд за виконанням будівельних робіт здійснюють Інженери-консультанти (див.
висновки до розділу 4.10).
Внаслідок наведених у звіті причин терміни проведення реконструкції продовжувались
5 разів (табл. 3.5.1 – табл. 3.5.2).
Таблиця 3.5.1 – Зміна термінів завершення робіт за контрактом 2.1
Кон
трак
т

2.1

Лот
и

2.1,
2.2,
2.3

За умовами
контракту
(початкова)

Станом на
Продов- Продов- Продов- Продов- Продовження 1 ження 2 ження 3 ження 4 ження 5
(29.09.
(11.03.
(20.08.
(16.09.
(01.12.
2014)
2015)
2015)
2015)
2015)

Триваліс
ть
Дедлайн

26.09.
2014

до
31.12.
2014

до
30.06.
2015

до
29.08.
2015

до
20.11.
2015

РАЗОМ

254

+674

до
31.07.
2016

до
31.07.201
6

Рисунок 3.5.1 – Розподіл тривалості робіт за контрактом 2.1, дні

Таблиця 3.5.2 – Зміна термінів завершення робіт за контрактом 2.2
Кон
трак

Лот
и

За умовами
контракту

Станом на
Продов- Продов- Продов- Продов- Продов-

РАЗОМ

Верифікаційний звіт за проектами МФО
т

(початкова)

2.4,
2.5,
2.6

2.2

ження 1
(09.09.
2014)

ження 2
(11.12.
2014)

ження 3
(21.08.
2015)

ження 4
(16.09.
2015)

Триваліс
ть
Дедлайн

26.09.
2014

до
31.12.
2014

до
30.06.
2015

до
31.08.
2015

до
30.11.
2015

ження 5
(11.12.
2015)
+228

+658

до
15.07.
2016

до
15.07.201
6

Рисунок 3.5.2 – Розподіл тривалості робіт за контрактом 2.2, дні

Слід зауважити, що основними причинами затримки виконання робіт за Проектом
М-03 стали:
відмінності між проектною документацією та реальною ситуацією на дорозі.
Наприклад, потреба в перенесенні газопроводу високого тиску на км 210+211, що в
поєднанні з затримкою погодження робочих креслень з компетентними органами
унеможливлювала виконання будь-яких робіт у зоні, де передбачалось перенесення
газопроводу аж до 28 грудня 2015 року (6.2);
-

додаткові обсяги робіт, не передбачені тендерною документацією (табл. 3.2.4);

нестабільна геополітична ситуація та економічний стан в країні і, як наслідок,
затримка з оплатою ППС та відшкодування ПДВ (табл. 3.2.5);
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ПРОАКТИВНЕ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
Назва проекту
Назва

Назва проекту

Зміст

Статус

Реконструкція автомобільної дороги М-03 Київ
– Харків – Довжанський, км 210+000 – 300+550;
300+550 – 323+000; 329+050 – 333+250

3 – доповнено
Висновок 4.1

Висновок 4.1: У документах [2.2 – 4.7] назва проекту викладається або «Реконструкція
автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський», або з деталізацією за лотами.
Замовник проекту
Назва
Назва замовника
ЄДРПОУ Замовника
Підпорядкування
ЄДРПОУ ГУ
Номер і дата рішення
про початок проекту

Зміст

Статус

Державне агентство автомобільних доріг
України

1 – підтверджено

25898491
Міністерство інфраструктури України
3747062
Друга Кредитна Угода між Україною та МБРР
«Другий проект покращення автомобільних
доріг та безпеки руху» від 11 жовтня 2012 року
(набула чинності 24 грудня 2012 року)

2 – спростовано
Висновок 4.2.1
1 – підтверджено
2 – спростовано
Висновок 4.2.2
1 – підтверджено

Висновки 4.2:
4.2.1. За даними порталу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch наведений код ЄДРПОУ
Замовника (25898491) належить Полтавській САД. Таким чином, слід викласти назву
замовника в редакції «Державне агентство автомобільних доріг України через Службу
автомобільних доріг у Полтавській області» або замінити код ЄДРПОУ на 37641918.
4.2.2. За даними порталу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch код ЄДРПОУ
Мінінфраструктури повинен бути 37472062.
Опис проекту
Назва
Значення дороги
Ціль проекту
(посилання на
програму)
Опис проекту

Зміст

Статус

міжнародна
Державна цільова економічна програма
розвитку автомобільних доріг загального
користування на 2013 - 2018 роки, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 11
липня 2013 року №696
Переведення автомобільної дороги із ІІ-ї до І-б
технічної категорії. Відновлення та підвищення

1 – підтверджено
2 – спростовано
Висновок 4.3
1 – підтверджено
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транспортно-експлуатаційних характеристик
автомобільної дороги і інженерних споруд на
ній, приведення геометричних параметрів і
технічних характеристик окремих елементів
дороги з врахуванням зростання інтенсивності
руху та осьових навантажень до діючих
нормативних вимог.
Висновок 4.3: У якості обґрунтування проекту наведена Державна цільова економічна
програма, дата набуття чинності якої пізніша за дати всіх документів, що стосуються
проведення тендеру та оголошення переможців. Таким чином, варто послатись на більш
ранні документи, так як це зроблено в Заявах про екологічні наслідки.
Предмет проекту
Назва
Довжина дороги
Вид робіт
Категорія дороги
Прогнозована дата
завершення робіт
згідно з програмою
або кошторисом
Вартість
(прогнозована)
Статус проекту
(поточний) відносно
графіка виконання
робіт
Статус проекту
(поточний) відносно
витрачених коштів
Дата завершення
(прогнозована на
поточну дату)
Обсяг робіт

Вплив на довкілля
Вплив на землю та
населення

Зміст
85,796 км
Реконструкція
1б

Статус
2 – спростовано
Висновок 4.4.1
1 – підтверджено
1 – підтверджено

20.07.2016

2 – спростовано
Висновок 4.4.2

Контракт 2.1 - 1 161 199 089,44 грн.
Контракт 2.2 - 1 111 937 962,61 грн.

1 – підтверджено

Згідно з графіком

2 – спростовано
Висновок 4.4.3

Контракт 2.1 – 85,5%
Контракт 2.2 – 81%

1 – підтверджено

20.07.2016 0:00:00

2 – спростовано
Висновок 4.4.3

Влаштування штучних споруд (шляхопровід,
підземні та надземні переходи, автобусні
зупинки, скотопрогони, шумозахисні екрани,
метеостанції) та влаштування верхнього шару
дорожнього покриття

1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.4.4
3 – доповнено
Висновок 4.4.4

Висновки 4.4:
4.4.1. Відповідно до документів довжина дороги за проектом складає 84,229 км (табл.
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3.2.1).
4.4.2. Відповідно до документу за кожним з контрактів термін завершення робіт
продовжувався 5 разів і становить відповідно 31.07.2016 та 15.07.2016.
4.4.3. 03 серпня 2016 року Замовник направив Підряднику повідомлення № 3573/2/913-2016/10 про наміри розірвати Контракт. Термін реагування – 14 днів. 22 серпня 2016 року
сплив час можливості відкликання претензій Замовником. 23 серпня 2016 року Контракт між
Підрядником та Замовником розірвано (http://goo.gl/jCFoZh). Станом на дату актуалізації
звіту оголошено зацікавленість на послуги консультантів на завершення робіт за
контрактами.
4.4.4. Вплив на довкілля, землю та населення у відповідних заявах визнаний в цілому як
позитивний:
засвідчена екологічна прийнятність планованої діяльності;
додаткові, крім запланованих у проектній документації, заходи щодо зниження
впливів на навколишнє середовище не потрібні;
відмова від планованої діяльності у перспективі призведе до збільшення
навантаження на довкілля, порівняно з рівнями, очікуваними після реконструкції а/д М-03 на
ділянках існуючої на даний час дороги, яка проходить територіями житлової забудови
населених пунктів зони впливу;
соціальні наслідки планованої діяльності прийнятні.
Фінансування
Назва
Сума фінансування з
Держаного бюджету,
грн
Сума фінансування з
місцевого бюджету,
грн
Позики міжнародних
фінансових
організацій
Сума фінансування :
інші джерела
Код валюти
Сума фінансування у
валюті

Зміст

Статус
3 – доповнено
Висновок 4.5.1
1 – підтверджено

$ 450 000 000

1 – підтверджено
Висновок 4.5.2

USD

3 – доповнено
Висновок 4.5.1
1 – підтверджено
1 – підтверджено
Висновок 4.5.2

450 млн

Висновки 4.5:
4.7.1. Відповідно до Постанови на заплановані роки здійснення Проекту М-03 (20132014) було передбачено наступне фінансування (табл. 4.5.1):

Таблиця 4.5.1 – Обсяги та джерела фінансування робіт за Проектом М-03
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Назва заходу
Будівництво та
реконструкціяавтом
обільної дороги
державного
значення М-03 Київ
- Харків Довжанський (на
Ростов-на-Дону)
(Донецька,
Полтавська,
Харківська області)

Головний
розпорядник
бюджетних
коштів

Укравтодор

Джерела
фінансування
державний
бюджет
кредитні кошти
(у тому числі
співфінансуван
ня у 2013 році)
кошти
міжнародних
фінансових
організацій
РАЗОМ

Прогнозний
обсяг
фінансування,
млн. грн

у т.ч. за роками
2013

2014

417,79

13,12

404,67

396,80

313,80

83,00

2855,37

1314,26

1541,11

3669,96

1641,18

2028,78

4.5.2. Фінансування проекту здійснюється на підставі № 81950 Друга Кредитна Угода
між Україною та МБРР «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху»
від 11 жовтня 2012 року (набула чинності 24 грудня 2012 року). Загальна сума кредиту – 450
000 тис. дол. США.
Авторський нагляд за проектом
Назва
Назва організації
ЄДРПОУ
Країна
Область
Район
Адреса
Індекс
ПІБ
електронна пошта
телефон
факс
веб
Періодичність звітів
Дата останньої
публікації
Місце публікації

Зміст
Державне підприємство - Український
державний інститут з проектування об'єктів
дорожнього господарства «Укрдіпродор»
(ДП «Укрдіпродор»)
5416892
Україна
Київська
м. Київ, Повітрофлотський проспект, 39/1
03680
Гладун Сергій Анатолійович (директор)
Баланчук Сергій Миколайович (головний
інженер проекту)
okt@diprodor.com
(044) 249-84-83
(044) 249-84-68
http://diprodor.com/index_ua.html

Статус
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
4 – нема даних
Висновок 4.8
4 – нема даних
Висновок 4.8
4 – нема даних
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Назва

Зміст

Статус
Висновок 4.8

Назва

Номер
Дата

Здійснення авторського нагляду за
реконструкцією автомобільної дороги
державного значення М-03 Київ – Харків –
Довжанський на ділянці Лубни-Полтава км
210+000 – км 220+782, км 228+000 – км
239+317, км 258+000 – км 275+000, км 282+000
– км 300+550. Здійснення авторського нагляду
за капітальним ремонтом автомобільної дороги
державного значення М-03 Київ – Харків –
Довжанський на ділянці Лубни-Полтава км
300+550 – км 323+000, км 329+050 – км
333+250.
№ 80-10/АН/2; № 82-10/АН/1
28.09.2015 0:00:00

1 – підтверджено

1 – підтверджено
1 – підтверджено

Висновок 4.6: Всі дані наведені правильно. Дані про періодичність та публікацію звітів
авторського нагляду відсутні.
Таблиця 4.6.1 – Інформація про договори на авторський нагляд
№
Дата
Дата
догово
Предмет
початку закінчення Вартість, грн
ру
робіт
робіт

Оплачено,
грн

Замовник – Полтавська САД, Виконавець - Укрдіпродор

Здійснення авторського
нагляду за капремонтом а/д
82- М-03 Київ-Харків10/АН/ Довжанський на ділянці
1
Лубни-Полтава км 300+550 км 323+000, км 329+050 - км
333+250

28.09.2015 31.12.2016

72 072,00

36 036,00

Здійснення авторського
нагляду за реконструкцією а/д
М-03 Київ-Харків80- Довжанський на ділянці
10/АН/ Лубни-Полтава км 210+000 - 28.09.2015 31.12.2016
2
км 220+782, км 228+000 –
км 239+317, км 258+000 –
км 275+000, км 282+000 –
км 300+550

127 044,00

63 522,00

РАЗОМ

199 116,00
100 %

99 558,00
50,00%
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Нагляд за проектом інженера-консультанта
Назва
Назва організації

Зміст

Статус

Контракт 2.1 – ТОВ «IRD Engineering»;
Контракт 2.2 – «Egis International» спільно з
ТОВ «Євро-Україна Консалтінг»

1 – підтверджено

ЄДРПОУ
Країна

1 – підтверджено
Контракт 2.1 – Італія
Контракт 2.2 – Франція

Область
Район
Адреса
Індекс

1 – підтверджено
1 – підтверджено
Контракт 2.1 – IRD Engineering – 51, rue Via
Michele Mercati, Рим (Iталія);
Контракт 2.2 – Egis International – 15, avenue du
Centre, Гаянкурт (Франція)
Контракт 2.1 – 00197 (Рим)
Контракт 2.1 – CS 20538 (Гаянкурт)

ПІБ
електронна пошта
телефон
факс
веб
Періодичність звітів
Дата останньої
публікації

Контракт 2.1 – irdeng@irdeng.com
IRD Engineering – +39 06 976 11 271;
Egis International – +33 1 39 41 40 00
IRD Engineering – +39 06 976 11 268;
Egis International – +33 1 39 41 57 57
IRD Engineering – www.irdeng.com
Egis International – www.egis.fr
Місяць

Місце публікації
Назва
Номер
Дата

1 – підтверджено

Нагляд за виконанням будівельних робіт
№ P 127 156
12.9.2012

1 – підтверджено
1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.7.1
3 – доповнено
Висновок 4.7.1
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.7.2
3 – доповнено
Висновок 4.7.2
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено

Висновки 4.7:
4.7.1. Відповідно до звітів Головними інженерами-резидентами з нагляду за проектом є:
від IRD Engineering – Фіндлі М. Нідерлі, від Egis International – Пітер Мур (Peter.MOOREint@egis.fr).
4.7.2. Останніми опублікованими в Україні для зацікавлених осіб за проектом звітами є:
від IRD Engineering – Квартальний звіт №31 за жовтень-грудень 2015 р.; від Egis International
– Тридцять сьомий щомісячний звіт Інженера від 30.06.2016.
4.7.3 Згідно з умовами контракту, інженер-консультант повинен здійснювати технагляд
за будівництвом, а також забезпечити наявність кваліфікованого і досвідченого персоналу,
організувати належну організацію праці і координацію дій, ефективно реалізовувати надання
всіх цих послуг.
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Інженер-консультант здійснює технагляд за роботами, перевіряє та затверджує
матеріали, готує розпорядження про додаткові роботи, готує сертифікати прийманняпередачі та оцінює якість виконаних робіт. Інженер-консультант є представником Замовника
та без його погодження не може додаткові роботи, що можуть призвести до затримок
термінів виконання або до залучення додаткових коштів.
Станом на дату підготовки цього звіту, наприклад, за контрактом 2.2 Підрядник надав
майже 50 повідомлень про виявлені проблеми. Інженер подав відповідні запити Замовнику,
але відповідь була отримана лише у 2-х випадках.
Інженер-консультант керує виконанням робіт за контрактом в частині дотримання
вимог контрактних статей по відношенню до якості і об’ємів робіт. Інженер-консультант
здійснює необхідні заміри і контролює якість робіт. Інженер-консультант також координує
всі технічні рішення включно із покращенням проекту, за необхідності.
Контракт – інформація про договір
Назва

Зміст

Строки робіт згідно з
договором

Контракт 2.1 – до 30.07.2016;
Контракт 2.2 – до 15.07.2016
Контракт 2.1 - 1 161 199 089,44 грн.
Контракт 2.2 - 1 111 937 962,61 грн.

Вартість контракту
Валюта
Предмет договору

Детальний опис
предмету договору

Місце виконання
контракту
Останні зміни до
контракту
Дата останніх змін до
контракту

UAH
Капітальний ремонт автомобільної дороги М-03
Київ – Харків - Довжанський, км 210+000 – км
333+250
Контрактом передбачено влаштування нового
дорожнього одягу, ремонт та будівництво
штучних споруд, будівництво та ремонт
транспортних розв’язок в різних рівнях,
встановлення нового дорожнього огородження,
дорожніх знаків, метеостанцій, влаштування
шумозахисних екранів, зовнішнього освітлення
в межах населених пунктів та аварійно
небезпечних ділянках, нанесення дорожньої
розмітки тощо.
Автомобільна дорогаМ-03 Київ – Харків –
Довжанський, км 210+000 – км 333+250

Статус
1 – підтверджено
1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.13
1 – підтверджено

1 – підтверджено

1 – підтверджено
2 – спростовано
Висновок 4.16.2
2 – спростовано
Висновок 4.16.2

Висновки 4.8:
4.8.1. Вартість контракту встановлена в українській національній валюті – гривні
(UAH). Виплати за контрактом, крім ПДВ (в гривнях за курсом НБУ на день виплати),
здійснюються в пропорції 60% USD / 40% EUR за фіксованим обмінним курсом (1 USD =
7,9930 UAH; 1 EUR = 10,3677). Вартість робіт за Проектом М-03 наведена в табл. 3.3.1
4.8.2. Останні зміни до контрактів, погоджені Замовником, датуються 15.05.2015 та
11.12.2015 відповідно.

Верифікаційний звіт за проектами МФО
Контракт – виконання договору
Назва

Зміст

Статус

Дата декларації
Статус проекту
(поточний) відносно
графіку виконання
робіт
Статус проекту
(поточний) відносно
витрачених коштів
Фактично оплачена
сума за Контрактами
Остаточна вартість
робіт за договором
Фактичні строки
завершення робіт за
договором

17.09.2013 0:00:00

1 – підтверджено

Тимчасово припинений

1 – підтверджено
Висновок 4.5.3

Контракт 2.1 – 85,5%
Контракт 2.2 – 81%

1 – підтверджено

Контракт 2.1 – 875 568 960,46
Контракт 2.2 – 792 235 857,32

1 – підтверджено
Висновок 4.9.1

2 380 945 823,22

1 – підтверджено

2016

2 – спростовано
Висновок 4.5.3

Висновки 4.9:
4.9.1. Фактично оплачена сума (табл. 8.4 – табл. 8.5) за контрактами становить 875 568
960,46 грн та 792 235 857,32 грн відповідно, крім того ПДВ – 175 113 792,09 грн та 158 447
171,46 грн.
Нагляд – конкурсна інформація/підстава оголошення
Назва
Дата оголошення про
конкурс
№ оголошення про
конкурс
Місце публікації
оголошення про
конкурс
Кваліфікаційні
критерії для участі в
торгах
Номер документу,
яким затверджена
методика оцінки
конкурсних
пропозицій
Назва документу,
яким затверджена
методика оцінки
конкурсних
пропозицій
Висновки 4.10:

Зміст

Статус

20.12.2011

1 – підтверджено

329556-2012

2 – спростовано
Висновок 4.20.1

http://ukravtodor.gov.ua; http://www.worldbank.org

1 – підтверджено

Досвід технічного нагляду в аналогічних
проектах

1 – підтверджено

1 – підтверджено
Висновок 4.20.2

Посібник із закупівлі за позиками міжнародного
банку реконструкції та розвитку та кредитами
міжнародного агентства з розвитку

1 – підтверджено

Верифікаційний звіт за проектами МФО
4.10.1. № оголошення про конкурс відповідає іншій дорозі.
4.10.2. Запрошення про висловлення зацікавленості не містить номера.
Нагляд – протокол про розкриття оцінки конкурсних пропозицій
Назва
Номер
Дата
Місце опублікування
Дата опублікування

Зміст

Не публікується

Статус
4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних

Висновок 4.11: Не вдалось підтвердити або спростувати (6.1), оскільки на звернення
верифікаторів не було надано відповідних даних (станом на дату підготовки звіту, див.
доповнення).
Нагляд – обрана організація/переможець конкурсу
Назва
Назва організації
ЄДРПОУ
Країна
Область
Район
Адреса
Індекс

Зміст

Статус

Контракт 2.1 – ТОВ «IRD Engineering»;
Контракт 2.2 - «Egis International» спільно з ТОВ
«Євро-Україна Консалтінг»

1 – підтверджено

Італія, Франція
IRD Engineering – 51, rue Via Michele Mercati,
Рим (Iталія);
Egis International – 15, avenue du Centre,
Гаянкурт (Франція)
00197 (Рим)
CS 20538 (Гаянкурт)

ПІБ
електронна пошта
телефон
факс
веб

irdeng@irdeng.com
IRD Engineering – +39 06 976 11 271;
Egis International – +33 1 39 41 40 00
IRD Engineering – +39 06 976 11 268;
Egis International – +33 1 39 41 57 57
IRD Engineering – www.irdeng.com
Egis International – www.egis.fr

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.12
3 – доповнено
Висновок 4.12
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено

Висновок 4.12: Відповідно до звітів [2.14, 2.15] Головними інженерами-резидентами з
нагляду за проектом є: від IRD Engineering – Фіндлі М. Нідерлі, від Egis International – Пітер
Мур (Peter.MOORE-int@egis.fr).

Верифікаційний звіт за проектами МФО
Нагляд – інформація про договір
Назва

Зміст

Статус

Строки робіт згідно
договору
Вартість контракту
Валюта
Предмет договору
Детальний опис
предмету договору
Місце виконання
контракту
Останні зміни до
контракту
Дата останніх змін до
контракту

Контракт 2.1 – до 30.07.2016;
Контракт 2.2 – до 15.07.2016

1 – підтверджено
4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних

Автомобільна дорога М-03 Київ – Харків –
Довжанський, км 210+000 – км 333+250

1 – підтверджено
2 – спростовано
Висновок 4.13
2 – спростовано
Висновок 4.13

Висновок 4.13: Останні зміни до контрактів, погоджені Замовником, датуються
15.05.2015 та 11.12.2015 відповідно (3.3 – 3.5).
Нагляд – виконання договору
Назва
Дата початку робіт
Статус проекту
(поточний) відносно
графіку виконання
робіт
Статус проекту
(поточний) відносно
витрачених коштів
Фактично оплачена
сума за договором
Остаточна вартість
робіт за договором
Фактичні строки
завершення робіт за
договором

Зміст

Статус

04.01.2013

1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновки 4.5.3 та
4.14
3 – доповнено
Висновки 4.5.3 та
4.14
3 – доповнено
Висновки 4.5.3 та
4.14
3 – доповнено
Висновки 4.5.3 та
4.14
3 – доповнено
Висновки 4.5.3 та
4.14

Висновки 4.14: Станом на дату складання цього звіту підписані поправки із
закінченням терміну договору 30.11.2016.

Верифікаційний звіт за проектами МФО
РЕАКТИВНЕ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
Проектна документація – контракт
Назва
Тип контракту
Номер контракту
За видом робіт
Вид ціни
Форма контракту

Зміст

Статус

Проект
80-10, 115-11
Реконструкція

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
4 – нема даних
Висновок 5.1.1

Динамічна
Згідно з постановою КМУ від 01.08.2005 № 668
«Про затвердження Загальних умов укладення
та виконання договорів підряду в капітальному
будівництві»

3 – доповнено
Висновок 5.1.2

Вид закупівлі
Поточний статус
контракту
Опис поточного
статусу

1 – підтверджено

Завершено

4 – нема даних
4 – нема даних

Висновки 5.1:
5.1.1. У тендерній документації відсутні згадки про динамічну ціну.
5.1.2. Відповідно до тендерної документації закупівля здійснювалась за процедурою
двоступеневих торгів.
Таблиця 5.1.1 – Інформація про договори на проектні роботи
№
Дата
Дата
догово
Предмет
початку закінчення Вартість, грн
ру
робіт
робіт

Оплачено,
грн

Замовник – Полтавська САД, Виконавець – Укрдіпродор
Розроблення проектнокошторисної документації
реконструкції автомобільної
дороги державного значення
М-03 Київ – Харків –
80-10
28.07.2010 31.12.2011 15 124 750,80 15 124 750,80
Довжанський на ділянці
Лубни – Полтава, км 210+000
– км 300+550, км 323+000 –
км 329+050, Полтавська
область
Проектно-вишукувальні
роботи з будівництва,
реконструкції та капітального
115-11 ремонту об'єктів транспортної 10.10.2011 31.12.2013 4 346 013,74 4 266 736,10
мережі Полтавської області.
Лот № 02. Реконструкція
автомобільної дороги М-03

Верифікаційний звіт за проектами МФО
№
догово
ру

Дата
початку
робіт

Предмет

Дата
закінчення Вартість, грн
робіт

Оплачено,
грн

Київ-Харків-Довжанський на
ділянці км Лубни-Полтава
(додаткові обсяги)
19 470 764,54 19 391 486,90
100 %
99,59%

РАЗОМ
Проектна документація – конкурсна інформація
Назва
Дата оголошення про
конкурс
№ оголошення про
конкурс
Місце публікації
оголошення про
конкурс
Кваліфікаційні
критерії для участі в
торгах
Номер документу,
яким затверджена
методика оцінки
конкурсних
пропозицій
Назва документу,
яким затверджена
методика оцінки
конкурсних
пропозицій
Номер протоколу про
розкриття конкурсних
пропозицій
Дата

Зміст

Статус

13.06.2011

1 – підтверджено

088178 (БУД)

4 – нема даних
Висновок 5.2.1

ВДЗ №70(516)

4 – нема даних
Висновок 5.2.1

Відповідно до ст. закону України "Про державні
закупівлі"

1 – підтверджено

Від 03.06.2011 р.

4 – нема даних
Висновок 5.2.1

Документація конкурсних торгів

1 – підтверджено

04-05-2011

2 – спростовано
Висновок 5.2.2

05.09.2011

Місце опублікування

Не публікувався

Дата опублікування

Не публікувався

2 – спростовано
Висновок 5.2.2
2 – спростовано
Висновок 5.2.2
2 – спростовано
Висновок 5.2.2

Висновки 5.2:
5.2.1. У розкритих даних наведені посилання на тендерну документацію закупівель,
проведених у 2011 році (Лот 2). Про основні закупівлі, здійснені в 2010 році, дані відсутні.
5.2.2. Результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів за 2011 рік
викладені у відповідному звіті.

Верифікаційний звіт за проектами МФО
Проектна документація – переможець конкурсу
Назва
Назва організації
ЄДРПОУ
Країна
Область
Район
Адреса
Індекс
ПІБ
електронна пошта
телефон
факс
веб

Зміст
Державне підприємство - Український
державний інститут з проектування об'єктів
дорожнього господарства «Укрдіпродор»
(ДП «Укрдіпродор»)
5416892
Україна
Київська

Статус
1 – підтверджено

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 39/1

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено

03680

1 – підтверджено

Гладун Сергій Анатолійович (директор)
Баланчук Сергій Миколайович (головний
інженер проекту)
okt@diprodor.com
(044) 249-84-83
(044) 249-84-68
http://diprodor.com/index_ua.html

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено

Висновок 5.3: Всі дані наведені правильно.
У закупівлях 2011 року (Лот 2) брали участь 2 учасники: Укрдіпродор та
АТЗТ "Київсоюзшляхпроект". Укрдіпродор переміг, оскільки вартість його пропозиції
(4
346
013,74
грн.)
виявилась
меншою
за
пропозицію
конкурента
(7 018 466,00 грн.).
Проектна документація – інформація про договір
Назва

Зміст

Строки робіт згідно з
договором

2010 - 2013

Вартість контракту
Валюта
Предмет договору

Детальний опис
предмету договору

Місце виконання
контракту
Останні зміни до

19 470 765
UAH
Розробка проектно-кошторисної документації
Розробка проектно-кошторисної документації на
реконструкцію автомобільної дороги
державного значення М-03 Київ-ХарківДовжанський на ділянці Лубни-Полтава км
210+000 - 300+550; 300+550 - 323+000; 329+050
- 333+250
м. Київ, ДП «Укрдіпродор»

Статус
1 – підтверджено
4 – нема даних
Висновок 5.4
1 – підтверджено
4 – нема даних
Висновок 5.4

4 – нема даних
Висновок 5.4

1 – підтверджено
4 – нема даних

Верифікаційний звіт за проектами МФО
Назва

Зміст

контракту
Дата останніх змін до
контракту

Статус
Висновок 5.4
4 – нема даних
Висновок 5.4

Висновок 5.4: Не вдалось підтвердити або спростувати (6.1), так як на звернення
верифікаторів не було надано відповідних даних.
Проектна документація – виконання договору
Назва
Дата початку робіт
Статус проекту
(поточний) відносно
графіку виконання
робіт
Статус проекту
(поточний) відносно
витрачених коштів
Фактично оплачена
сума за договором
Остаточна вартість
робіт за договором
Фактичні строки
завершення робіт за
договором

Зміст

Статус

28.07.2010

1 – підтверджено
Висновок 5.5

Згідно з графіком

1 – підтверджено
Висновок 5.5

100

3 – доповнено
Висновок 5.5

19 470 765
19 470 765
2013

Висновок 5.5: Всі дані підтверджено (табл. 5.1.1).

3 – доповнено
Висновок 5.5
3 – доповнено
Висновок 5.5
1 – підтверджено
Висновок 5.5

Верифікаційний звіт за проектами МФО
ВИСНОВКИ
1. Під час складання верифікаційного звіту консультантами було опрацьовано 31
документ (джерело). З них, 11 (35% від загальної кількості) мають обмежений доступ та
містять понад 75% всієї інформації про Проект М-03.
Під час проактивного та реактивного розкриття даних було опрацьовано 218
інформаційних показників (рис. 6.1), про що надано понад 30 висновків
(4.1 – 4.24, 5.1 – 5.5).

Рисунок 6.1 – Розподіл розкритої інформації
Ніяких суттєвих розбіжностей в розкритих даних не було відзначено, хоча деяка
невідповідність була зазначена у висновках (4.1 – 4.24, 5.1 – 5.5).
Ризик розбіжностей або невідповідностей у проектній документації був все ж таки
очевидний у результаті вимоги на відповідність не тільки з чинними міжнародними
рекомендаціями щодо закупівель, але і з відповідними національними законами і правилами.
Слід зауважити, що не вдалося знайти або отримати підтвердження лише 18% даних
про Проект М-03, переважним чином за рахунок того, що не всі зацікавлені сторони за
Проектом М-03 повною мірою готові розкривати дані, передбачені в Меморандумі (1.4)
тощо або не ведуть їх належний облік (проектні роботи, авторський нагляд тощо). Причини,
які наводилися для нерозголошення, включали занепокоєння з приводу конфіденційності,
відсутність ясності щодо повноважень для розкриття інформації, а також брак доступної
документації.
2. Аналіз причин затримок вказує на подекуди критичні розриви в процесах керування
утриманням, ремонтом та реконструкцією автомобільних доріг у структурі Укравтодору.
Тобто відсутність чітких і зрозумілих настанов щодо дій у типових ситуаціях або вирішенні
типових проблем, переважна спрямованість на вирішення локальних викликів без аналізу їх
можливого подальшого впливу на стратегічному рівні, призводить до відокремлення
(розшарування, ізоляції) інформаційних потоків та процесів проектування, утримання та
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реконструкції. У контексті реалізації Проекту М-03 це призвело до появи ряду розбіжностей
між кресленнями з тендерної документації та реальною ситуацією на будівельному
майданчику, а саме зростання кількості інженерних мереж (телекомунікаційні кабелі, лінії
електропередач, газопроводи тощо), спричинених розвитком придорожніх об’єктів сервісу.
Такі відмінності як, наприклад, перенесення газопроводу високого тиску на км 210+211,
надавали Підряднику право на виявлення претензій з вимогою продовжити терміни
виконання та компенсувати додаткові витрати. Ситуація ускладнювалась тим, що власник
газопроводу (ПАТ «УКРТРАНСГАЗ») – монополіст, який не дозволяв нікому виконувати
роботи на газопроводі (https://goo.gl/N8oPcr) та відмовлявся працювати без повної авансової
оплати послуг, закриваючи всі кредитні лінії з Підрядником (3.2).
3. Всі претензії Підрядника були врегульовані в робочому порядку, а Розпорядження
щодо продовження термінів та зростання вартості (табл. 3.2.6) базувались на єдиній вагомій
причині, яку важко було спростувати – затримці у сплаті ППС та компенсації ПДВ (табл.
3.4.5 – 3.4.6).
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ПРОПОЗИЦІЇ
1. Рекомендувати Укравтодору та Мінінфраструктури публікувати на своїх офіційних
веб-сайтах інформацію, розкриту закупівельними організаціями в рамках проектів CoST, а
також верифікаційні звіти, підготовлені за пілотними проектами CoST.
2. Рекомендувати Замовнику провести інструментальний контроль рівності проїзної
частини, оскільки за результатами виїзду верифікаторів на будмайданчик виникла підозра,
що верхній шар дорожнього покриття не здатен буде довести рівність до нормативної.
Можливо є потреба у влаштуванні додаткового вирівнюючого шару.
3. Рекомендувати Укравтодору та Мінінфраструктури розробити настанови щодо
проведення громадських обговорень застосованих проектних рішень на різних етапах
проектування та будівництва (досить багато додаткових робіт виникає через необізнаність
місцевого населення під час проектування та, як наслідок, бурхливого зростання кількості
скарг та пропозицій безпосередньо під час будівництва).
Технічне завдання на проектування повинно містити чіткі вимоги до характеристик
майбутнього об’єкта будівництва. Не менша увага повинна бути приділена соціальному та
екологічному впливу автомобільної дороги. Перед початком проектування таких об’єктів, як
М-03 в обов’язковому порядку необхідно розробляти ТЕО із широкою публікацією
прийнятих рішень громадськості. Тільки з широким обговоренням проекту і затвердженням
на громадських слуханнях основних проектних рішень у вигляді розширеного технічного
завдання на проектування, можна врахувати потреби населення і відповідно передбачити
різні проектні рішення.
4. Рекомендувати Укравтодору відпрацювати та затвердити єдину політику, щодо
прийняття окремих проектних рішень з безпеки дорожнього руху та впливу на навколишнє
середовище. Згідно з Технічним завданням на проектування капітального ремонту М-03
нічого не було сказано про надземні та підземні пішохідні переходи, а у відповідності до
нормативних документів, діючих на момент розробки проекту, їх можна було не
передбачати. Але рекомендації МФО звертають особливу увагу на безпеку дорожнього руху
та вплив автомобільної дороги на навколишнє середовище. Для зменшення змін у проектну
документацію та відповідно у процес будівництва необхідно обговорити всі рекомендації,
надані МФО, та врахувати їх у змінах до діючих нормативних документів.
5. Рекомендувати Укравтодору внести зміни в чинні нормативно-правові акти
(наприклад, в ДБН В.2.3-4:2015) визначення терміну «реабілітація», відсутність якого нині
ускладнює реалізацію проектів, що фінансуються за рахунок кредитних коштів міжнародних
фінансових організацій, тому що між власне реабілітацією та капітальним ремонтом (як
вказано в тендерній та кошторисній документації за проектом) досить часто виникає різниця
у складі робіт, що відповідно позначається на вартості.
6. Розкриті дані окреслюють кілька проблемних областей, пов'язаних з ефективністю
закупівель. Зокрема:
точність документації, представленої на етапі торгів. У ході виконання робіт,
недоліки в точності документації, наданої учасникам торгів, стали очевидними.
цінові варіації контрактів. Зокрема, для контрактів на будівництво, це нормально
вимагати зміни ціни контракту, адже деякі зміни обсягів робіт стануть очевидними лише в
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ході реалізації проекту, коли базові дорожні і ґрунтові умови стануть очевидними. Істотні
чинники включають затримку між створенням проекту та безпосередньо роботами, а також
ескізний (недеталізований) характер цього проекту.
затримки платежів Підряднику. За умовами контракту, оплата підряднику за
виконання робіт повинна бути здійснена протягом 30 днів із моменту підтвердження
Інженером даного ППС. На практиці, максимальна затримка сягнула 342 днів. У результаті,
Підрядник має право вимагати додаткові виплати. Крім того, рух готівкових коштів
Підрядника зазнає негативного впливу, сприяючи ризику часових затримок і суперечок.
Особливі проблеми виникли через затримки у виплаті Підряднику ПДВ та імпортного мита.
спори. Розбіжності і пов'язані з ними звинувачення є нормальним явищем у будьякому великому проекті. У межах контрактів FIDIC: зробити незалежне рішення щодо таких
питань – це роль Інженера, або ж одній зі сторін надається право передавати справи до
Колегії з розгляду спорів, або ж поза її межами, в Арбітраж. Розбіжності з приводу затримок
з реалізацією проекту і пов'язаних з цим питань за даним проектом розгорілися настільки, що
Замовник повідомив про розірвання контракту з Виконавцем.
роль Інженера. Відповідно до контрактів FIDIC, виплати Виконавцю
здійснюються на основі погодження Інженера. Практика даного проекту вимагає також
Підрядника підписувати ППС. Аналогічно, відповідно до стандартів підходу FIDIC, інженер
самостійно засвідчує завершення робіт, у той час, як в контексті України вважається
нормальною вимога, коли завершення робіт повинні бути затверджені спеціальною комісією.
7. Хоча було початкове небажання з боку декількох сторін розкривати дані відповідно
до Стандарту розкриття інформації, це є зрозумілим з огляду на його відхід від минулої
практики. Після втручання з боку Мінінфраструктури, рівень досягнутого розкриття був
напрочуд високий за даних умов. Тому рекомендується, аби КоНГ (який спирається на точку
зору всіх зацікавлених груп) розглядав проект Стандарту розкриття інформації з огляду на
досвід, накопичений під час першого «раунду» верифікаційних звітів. Коли цей огляд буде
проведено, далі рекомендується, аби посилання на практику розкриття інформації відповідно
до стандартів CoST Україна було введено Укрдорінвестом до стандартної тендерної
документації за проектами, що здійснюються за рахунок МФО.
8. У ході верифікаційного процесу група верифікаторів має доступ до великого обсягу
даних та інформації, включаючи інформацію про поточні невирішені питання. Тому
рекомендується, аби стандарт ToR для самої верифікації уточнював, що верифікаційні звіти
не призначені для написання поточних коментарів щодо питань (таких як індивідуальні
вимоги), які все ще в процесі і цілком правомірно вирішуються в рамках відповідних
процедур укладання контрактів.
9. Дублювання документації. Вимога до проектної документації – бути узгодженою як з
міжнародною практикою, як це визначено в контрактах FIDIC, так і з національною
практикою – призводить до очевидного ризику непотрібних витрачених зусиль, а також
можливих пов'язаних з ними протиріч. Тому рекомендується, приділити увагу коригуванню
підходу і застосовувати його таким чином, аби уникнути будь-якого непотрібного
дублювання.
10. Посібник із закупівель від Світового банку разом з формою контракту FIDIC
складають встановлену модель для реалізації дорожніх проектів в середовищі, яка
характеризується ефективною конкуренцією, чіткими та дієвими нормативними вимогами, а
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також вірою в незалежність та професійність Інженера. У контексті України ці принципи
інтерпретуються і застосовуються таким чином, що доводиться забезпечувати деякі
додаткові гарантії, інтегровані в національний підхід до оцінки вартості робіт та пов'язаних з
ними погоджень. У результаті існує загроза «послаблення» статусу Інженера, «затуманення»
ясності щодо відповідних норм та ймовірність поплутання ліній звітності. Тому
рекомендується приділити увагу саме розгляду підходу, який би забезпечив запобігання
подібних ризиків чи їх пом’якшення.

Протокол розкриття тендерних пропозицій
Для зручності тендерні пропозиції учасників викладені в табличній формі з групуванням за лотами. Вартість кожної з пропозицій
позначена кольором від найдешевчої градієнтом через середню до найдорожчої.
Напівгрубим шрифтом виділені пропозиції переможця торгів – Todini Costruzioni Generali S.p.A.
Розкриті загальні вартості пропозицій наведені в табл. 8.1. Чисті вартості пропозицій, тобто вартості без урахування ПДВ та сум
забезпечення, наведені в табл. 8.2.
Нумерація тендерних пропозицій згідно з табл. 3.3.1.
Таблиця 8.1 – Загальна вартість пропозицій (зачитана), грн.
Тендерні пропозиції за номером учасника згідно з 4.15
Лот
1
2
3
4
5
6
2.1

420 403 910,80

2.2

512 585 058,40

499 840 570,00₴

345 798 028,49

409 900 434,86

407 247 572,34

465 185 526,42

2.3

323 074 300,37
432 333 994,00

7

8

9

360 951 626,87

432 486 708,59

373 788 513,90

467 750 204,44

537 352 056,27

443 109 549,23

509 238 677,94

626 596 383,65

644 567 186,73

546 269 056,65

2.4

523 855 946,10

499 407 392,40

579 828 878,16

709 333 803,62

569 487 191,06

2.5

507 374 006,20

496 794 807,33

591 361 377,83

672 497 540,18

594 678 911,68₴

164 969 558,38

133 097 267,65

163 341 842,68

134 293 359,11

2.6

Верифікаційний звіт за проектами МФО
Таблиця 8.2 – Чиста вартість пропозицій (зачитана), грн.
Лот

Тендерні пропозиції за номером учасника згідно з 4.15
1

2

3

4

2.1

342 003 259,00

408 200 475,00

279 831 690,41

333 250 362,38

2.2

418 820 882,00

331 039 643,62

371 821 272,02

2.3

5

6

7

8

9

260 895 250,31

300 793 022,39

352 072 257,16

303 157 094,92

397 291 837,03

439 460 046,89

360 924 624,36

416 032 231,62

522 163 653,04

528 805 988,94

446 890 880,54

351 944 995,00

2.4

428 213 288,42

407 839 493,67

483 190 731,80

582 778 169,68

466 239 325,88

2.5

414 478 338,50

405 662 339,44

492 801 148,19

552 081 283,48

487 232 426,40

129 141 298,65

110 914 389,71

127 784 868,90

103 577 799,26

2.6

Кожен з учасників тендеру міг передбачити надання знижки у випадку перемоги за певною комбінацією лотів. Пропозиції від 5
компаній (GD Granit AD Skopje, Спільного підприємства Metrostav a.s. та Doprostav a.s., ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком», KCC
Engineering & Construction Co. та Спільного підприємства ПАТ «Південшляхбуд» з ТОВ «Автомагістраль-Південь» та з ТОВ
«Автомагістраль») не передбачали знижок. Від Gulsan Insaat було запропоновано 8 комбінацій знижок від 10,9% до 21,10%. Від JSC
Azerkorpu було запропоновано 32 комбінації знижок від 10% до 12%. Від Todini Costruzioni Generali S.p.A було запропоновано 15 комбінацій
знижок від 10,7% до 28,6%. Від ONUR Taahhut Tasimacilik було запропоновано 4 комбінації знижок від 1,5% до 3%.
Слід зауважити, що комплексна знижка на весь обсяг робіт за 6-ма лотами була запропонована лише Todini Costruzioni Generali S.p.A
(28,6%) та ONUR Taahhut Tasimacilik (1,5%). Таким чином, не зважаючи на початково розкриту найбільшу вартість, пропозиція від Todini
Costruzioni Generali S.p.A з урахуванням запропонованої знижки виявилась найнижчою (табл. 8.3).
Таблиця 8.3 – Оцінена чиста вартість пропозиції, грн.
Тендерні пропозиції за номером учасника згідно з 4.15
Лот

300 709 864,86

8
знижка 28,6%
251 359 658,01

9
знижка 1,5%
298 048 543,61

397 291 837,03

313 754 583,60

354 842 622,71

409 518 385,48

521 945 428,57

377 552 393,67

439 360 247,02

1

2

3

4

2.1

342 547 925,81

409 960 310,47

279 804 673,91

328 022 205,48

2.2

440 299 520,93

331 039 532,91

365 999 636,27

2.3

5

351 945 778,86

6

7

262 704 714,03

2.4

427 304 239,32

401 453 921,87

483 190 731,76

416 231 111,69

458 382 648,41

2.5

414 502 360,00

399 280 944,18

492 801 149,19

394 166 218,39

479 021 990,69

127 119 324,23

110 914 389,71

91 218 334,49

101 832 392,30

2.6

Верифікаційний звіт за проектами МФО

Графіки реалізації Проекту М-03

Рисунок 8.2.1 – Графік реалізації Проекту М-03 за контрактом 2.1 станом на лютий 2015 року

Верифікаційний звіт за проектами МФО

Рисунок 8.2.2 – Графік реалізації Проекту М-03 за контрактом 2.2 станом на червень 2016 року

Національний Секретаріат Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST)

Реалізовується за підтримки Міністерства інфраструктури України та Світового банку

ДОПОВНЕННЯ ДО
ВЕРИФІКАЦІЙНОГО ЗВІТУ
за проектом: «Проект реконструкції
автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський
на ділянці Лубни – Полтава»
Передмова.
17 січня 2017 року Укрдорінвест надав доступ до Звітів (4 шт. на 135 аркушах А4) та
повідомлень (2 шт. на двох аркушах А4), які дають змогу ознайомитись з ходом відбору
інженерів-консультатів, критеріями та показниками, що вплинули на прийняті рішення.
На підставі отриманої інформації з'явилась можливість доповнити окремі розділи
верифікаційного звіту.
Нагляд – протокол про розкриття оцінки конкурсних пропозицій
Назва

Зміст

Статус

Номер
Дата
Місце опублікування
Дата опублікування

1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.21
4 – нема даних
4 – нема даних

05.07.2012
Не публікується

Висновок: Звіти про оцінку конкурсних пропозицій датовані 05 липня 2012 року.
Компанії, які виразили зацікавлення в наданні послуг нагляду за реалізацією Проекту М-03
Ч.ч.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва компанії та країна походження
SAI Consulting Engineers Pvt. Ltd. In association
with MAYGER LLC (Індія, Україна)
TPF Ukraine + TPF Engineering + TPF Poland + SNBHOBE (Україна, Бельгія, Польща, Індія)
Techniplan International Consulting (Італія)
MSV International Inc. (США)
IRD Engineering S.r.l. (Італія)
Dohwa Engineering Co., Ltd (Південна Корея)
MGGP S.A. (Польща)
Temeslu International Engineering Services Inc.
(Туреччина)
Safege Consulting Engineers (Франція)
JV Development Business & Roughton International
Ltd. (Великобританія)

Контракт 2.1
(Лоти 2.1 -2.3)

Контракт 2.1
(Лоти 2.1 -2.3)

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
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Ч.ч.
11
12
13
14
15

Назва компанії та країна походження

Контракт 2.1
(Лоти 2.1 -2.3)

Контракт 2.1
(Лоти 2.1 -2.3)

+

+

Egis International (Франція) in association with
Euro-Ukraina Consulting (Україна)
Mott McDonald (Великобританія)
High-Point Rendel (Великобританія)
FE "SGS Ukraine" (Україна)
Gentek Consult Ltd. (Туреччина)
Всього

+
+
+
14

+
12

Компанії, які потрапили до короткого переліку
Ч.ч.

Назва компанії та країна походження

1
2
3

MSV International Inc. (США)
IRD Engineering S.r.l. (Італія)
Dohwa Engineering Co., Ltd (Південна Корея)
Temeslu International Engineering Services Inc.
(Туреччина)
JV Development Business & Roughton International
Ltd. (Великобританія)
Egis International (Франція) in association with
Euro-Ukraina Consulting (Україна)
High-Point Rendel (Великобританія)
Всього

4
5
6
7

Контракт 2.1
(Лоти 2.1 -2.3)
+
+

Контракт 2.1
(Лоти 2.1 -2.3)
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
6

6

Кваліфікаційний перелік компаній (прохідний бал – 75)
Контракт 2.1
Ч.ч.
Назва компанії та країна походження
(Лоти 2.1 -2.3)
1
MSV International Inc. (США)
2
IRD Engineering S.r.l. (Італія)
88,48
3
Dohwa Engineering Co., Ltd (Південна Корея)
69,57
Temeslu International Engineering Services Inc.
4
78,87
(Туреччина)
JV Development Business & Roughton International
5
75,72
Ltd. (Великобританія)
Egis International (Франція) in association with
6
78,79
Euro-Ukraina Consulting (Україна)
High-Point Rendel (Великобританія)
7
84,36

Контракт 2.1
(Лоти 2.1 -2.3)

Примітка: Зеленим кольором виділені кваліфікаційні оцінки переможців

Нагляд – інформація про договір
Назва

Зміст

Статус

Строки робіт згідно з
договором

Контракт 2.1 – до 30.07.2016;
Контракт 2.2 – до 15.07.2016

1 – підтверджено
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Назва

Зміст

3 – доповнено

Вартість контракту

3 – доповнено

Валюта

3 – доповнено

Предмет договору
Детальний опис
предмету договору
Місце виконання
контракту
Останні зміни до
контракту
Дата останніх змін до
контракту

Статус

4 – нема даних
Автомобільна дорога М-03 Київ – Харків –
Довжанський, км 210+000 – км 333+250

1 – підтверджено
2 – спростовано
2 – спростовано

Висновки:
Останні зміни до контрактів, погоджені Замовником, датуються 15.05.2015 та
11.12.2015 відповідно (3.3 – 3.5).
Вартість контрактів відповідно до Повідомлень про присудження контрактів від
21.08.2012 встановлена в розмірі: Контракт 2.1 – 1 483 000 євро; Контракт 2.2 – 1 273 215
євро.
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01135, Київ-135,
просп. Перемоги, 14, каб. 2312
тел/факс (044) 206-98-97
e-mail: costukraine@gmail.com
web: http://costukraine.org

ЗВІТ
про виїзд на будівельний майданчик 20 липня 2016 року
в рамках підготовки верифікаційного звіту за проектом:
«Проект реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків –
Довжанський на ділянці Лубни-Полтава»

Керівник верифікаційної групи

А.Б. Вознюк

Консультант верифікаційної групи

Л.Л. Рибіцький

Етап закінчений: червень 2012 р.

Київ
2016
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ВСТУП
Виїзд здійснювався в рамках підготовки верифікаційного звіту за
проектом: «Проект реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків –
Довжанський на ділянці Лубни-Полтава».
Метою візиту було ознайомлення зі станом справ на будмайданчиках, для
виконання порівняння з відкритими в рамках CoST даними та інформацією про
проект.
Оскільки будівельні роботи на будмайданчиках переважно призупинені,
час візиту був синхронізований із часом нарад, присвячених проблемам
проектних робіт, в офісах Інженерів з технічного нагляду за участі
представників Підрядника (TODINI Costruziuoni Generali S.p.A.), його
субпідрядної організації – проектанта (ДП "Укрдіпродор"), Замовника (Служба
автомобільних доріг у Полтавській області) та Інженера (IRD Engineering – м.
Хорол, 10:00; Egis Ukraine – м. Полтава, 15:00).
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Про проект
Проект реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ – Харків –
Довжанський на ділянці м. Лубни – м. Полтава в рамках спільного проекту
України та Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Другий проект
покращення автомобільних доріг та безпеки руху».
Загальна сума проекту складає 450,0 млн дол. США.
Завершення проекту: 31 грудня 2016 року.
Проект передбачає:
-

реконструкцію приблизно 108 км автомобільної дороги Київ – Харків

– Довжанський у Полтавській області;
-

будівельні роботи для реконструкції та зміцнення існуючої дороги;

-

розширення деяких ділянок з двох до чотирьох смуг;

-

будівництво трьох обхідних доріг навколо населених пунктів.

У

рамках

впровадження

Ініціативи

CoST

передбачено

інформації за такими контрактами:
Контракт № 2.1
Лот 2.1 (км 210+000 – км 220+782);
Лот 2.2 (км 228+000 – км 239+317);
Лот 2.3 (км 258+000 – км 275+000).
Всього: 39,099 км.
Підрядник: «Todini Construzioni Generali S.p.A».
Дата підписання контракту: 04.01.2013.
Сума контракту: 1 161 199 089,45 грн.
Інженер із технічного нагляду: IRD Engineering.
Термін завершення контракту: 31.07.2016.

розкриття
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Контракт № 2.2
Лот 2.4 (км 282+000 – км 300+550);
Лот 2.5 (км 300+550 – км 323+000);
Лот 2.6 (км 329+050 – км 333+250).
Всього: 45,2 км.
Підрядник: «Todini Construzioni Generalli S.p.A».
Дата підписання контракту: 04.01.2013.
Сума контракту: 1 111 937 962,61 грн.
Інженер із технічного нагляду: Egis International.
Термін завершення контракту: 15.07.2016.
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отримані Р е з у л ь т а т и
1.

Подолання протиріч на налагодження взаємодії

В проміжках між нарадами та після них були здійснені особисті
знайомства між верифікаторами та представниками служби Інженера,
Підрядника, Замовника та Проектанта. Відповідаючи на отримані питання,
верифікатори надавали додаткові роз’яснення щодо мети функціонування
CoST, методів збирання та розкриття даних тощо.
Не зважаючи на це, заступник Інженера-резидента Щербаченко К.В.
підготував запит щодо візиту верифікаторів та надання додаткових роз’яснень.
(Рис. 2, Додатки).

Рисунок 2 – Запит Інженера-резидента

На окремій зустрічі в Службі автомобільних доріг в Полтавській області
Замовник, в особі Заступника начальника з будівництва Слюсара Володимира
Петровича, запевнив верифікаторів у цілковитому сприянні з надання
необхідних даних або здійснення виїздів на будмайданчики.
2.

Ознайомлення з проблемами на об’єкті "з перших вуст".

Завдяки присутності на згаданих вище нарадах, верифікатори змогли взяти
участь в обговоренні проблемних питань та ознайомитись зі шляхами їх
вирішення.
Основними проблемами на даний час, озвученими на нарадах, стали:
-

потреба

у

виконанні

робіт,

не

передбачених

тендерною

документацією (перенесення інженерних мереж, які були відсутні під час
підготовки проекту реконструкції, але з'явились за час, який минув до початку
виконання робіт);
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-

ерозійні прояви на відкосах та підтоплення (Рис. 3 - 4);

-

проектування та улаштування очисних споруд для дощової води на

мостах (відповідно до нормативно-правових актів України, влаштування таких
споруд не підлягає сумніву, але ДП "Укрдіпродор" повинен до 28.08.2016
надати чіткі інструкції та обґрунтування);
-

реагування на звернення населення та виконання депутатських

запитів, наприклад, http://goo.gl/DxSRSE;
-

пошкодження елементів придорожньої інфраструктури внаслідок

будівельних робіт;
-

проектування та улаштування додаткових підземних та надземних

пішохідних переходів, місцевих проїздів, не передбачених тендерною
документацією, в т.ч. і на вимогу місцевих громад;
-

проектування

та

улаштування

ліній

освітлення

(вибір

типів

світильників, які будуть використані при виконанні робочої документації);
-

суперечки між Підрядником та Проектантом з приводу окремих

конструктивних рішень, наприклад, при виборі типів світильників;
-

компенсаційне висадження дерев (Інженер-консультант зауважив ряд

невідповідностей між запланованим та фактичним станом насаджень);
-

землевідведення в місцях будівництва споруд, не передбачених

тендерною документацією;
-

археологічні розкопки в межах будмайданчиків (http://goo.gl/FrD8io та

с. 284 – 285 в http://goo.gl/r5GttM);
-

улаштування шумозахисних екранів: пускова ділянка та перевірка

доцільності.
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3.

Співставлення отриманих даних з фактичним станом справ на

будмайданчиках
Зважаючи на певні обмеження в часі, внаслідок віддаленості буд
майданчиків та місць проведення нарад як від Києва, так і між собою,
верифікатори змогли здійснити детальний огляд лише окремих проблемних
місць наведених вище.

Рисунок 3 – Розмиви в с. Поділ, км 288+794
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Рисунок 4 – Ерозійні прояви, км 311

Рисунок 5 – Конструкція дорожнього одягу в с. Поділ, км 288+794
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Рисунок 6 – Конструкція дорожнього одягу на км 258+000

Рисунок 7 – Незавершене будівництво надземного пішохідного переходу на км 329+887
(прогрес  60%, роботи призупинені)

Верифікаційний звіт за проектами МФО

Рисунок 8 – Будівельна техніка на будмайданчику
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Опитувальник
CoST Україна: Візит на об'єкт
спостереження та верифікації
ПРИМІТК
И для
використ
ання цієї
Тема

Деталі
візиту:

20.07.2016

Андрій Вознюк
Леонід Рибіцький

TODINI, контракти 2.1 та 2.2

Лист №
1

1. Ця форма призначена для для запису фактичних спостережень, зроблених в ході візиту на об'єкт. Будь ласка, використовуйте зворотню частину цієї
2. Мета візиту - не робити технічні висновки, а скоріше визначити, зрозуміти і записати будь-які очевидні явні невідповідності між тим, що спостерігається
і тим, що офіційно задокументованих протоколів, використаних розмірів, специфікацій, правил або пов'язаних з ними робочими процесами.
3. Проявляйте повагу і співпрацюйте з Підрядником, який несе відповідальність за безпеку будівельного майданчику і не несе зобов'язань приймати
Немає/не
надали
Критерії
ТАК
НІ
n/a
Коментар верифікатора CoST
Відповідь підрядника (якщо є)
інформаці
ї
Місцерозташування робіт легко
Всі знаки початку та закінчення
+
ідентифікувати?
ремонтних робіт у наявності

Фізичні
Фізичний прогрес легко визначити?
процеси
будівниц Основні параметри відповідають
тва
договору?

+

Досить мало ділянок виконаних на 100%

+

Терміни виконання робіт затягуються

Не оплачені ППС

Досить тривалий час не виконуються роботи, терміни будівництва не
ІНШІ КОМЕНТАРІ/ЗАГАЛЬНЕ ВРАЖЕННЯ
відповідають планам робіт
Узгоджуються проекті рішення і
Роботи тривають?
+
проводиться експлуатаційне утримання
автомобільної дороги
Підрядник виконує роботи на
Окрім експлуатаційного утримання
+
будівельному майданчику?
автомобільної дороги
Чи є у Підрядника проект виконання
Проект виконання є і він узгоджений із
робіт і чи узгоджений він із
+
Замовником, але його не дотримується
Замовником?
жодна сторона
Інженер-резидент контролює всі
Інженер з технічного нагляду
процеси на будівельному майданчику
присутній на будівельному
+
під час виконання робіт за словами
майданчику?
працівників САД у Полтавській області
Загальні Роботи виглядають запланованими і
+
Роботи повністю припинені
процеси
скерованими?
будівниц
Чи дотримується технологічний процес
тва
+
Роботи повністю припинені
виконання запланованих робіт?

Чи ведеться документообіг?
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Названий підрядник безсумнівно
надійний?
Чи наявна загальна акуратність?
Журнали поставок в наявності?
Матеріали добре зберігаються і
захищені?

Чи задоволений підрядник
будівельними матеріалами?

+

Досить багато запитань до термінів будівництва, так як згідно графіка
Затримка фінансування не дозволяє вчасно
виконання робіт ремонтні роботи повинні завершуватись, але ще є
виконувати умови контракту.
багато не виконаних, а вокремих місцях навіть не розпочатих робіт.
+
+
+
+

+

Управлін
Чи виконується вхідний контроль якості
ня
та за якими показниками?
якістю
Чи виконується операційний контроль
якості? За якими показниками?
Чи виконуєється приймальний
контроль якості виконаних робіт? За
якими показниками?
Чи є протоколи випробувань
лабараторії замовника ?
Чи є в наяності приписи від замовника
про призупинення робіт у звязку із
низькою якістю їх виконання?
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Весь документообіг контролюється між
Інженером-резидентом та Підрядником і
Весь документообіт ведеться між
якщо не знаходиться відповіді на будь яке
Інженером-резидентом та Підрядником
запитання запити дублюються. У звітах
Інженера це все чітко описано.

Асфальтобетон возиться на відстань
близько 100 км і за час перевезення
встрачає рівномірність температури, а
асфальтоукладчики не використовують
бункери-накопичувачі, які могли б
додатково перемішувати суміш. В
результаті якість покриття має дефекти і
не зовсім рівне.

+

+
+

+
+

+

Хоч покриття і не достатньо
рівне, воно відповідає усім
нормам передбаченим у
контракті

Верифікаційний звіт за проектами МФО

CoST Україна: Візит на об'єкт
спостереження та верифікації
ПРИМІТК
И для
використ
ання цієї

Безпека
руху

Охорона
навколи
шнього
середов
ища та
Охорона
праці

20.07.2016

Андрій Вознюк
Леонід Рибіцький

TODINI, контракти 2.1 та 2.2

Лист №
2

1. Ця форма призначена для для запису фактичних спостережень, зроблених в ході візиту на об'єкт. Будь ласка, використовуйте зворотню частину цієї
2. Мета візиту - не робити технічні висновки, а скоріше визначити, зрозуміти і записати будь-які очевидні явні невідповідності між тим, що спостерігається
і тим, що офіційно задокументованих протоколів, використаних розмірів, специфікацій, правил або пов'язаних з ними робочими процесами.
3. Проявляйте повагу і співпрацюйте з Підрядником, який несе відповідальність за безпеку будівельного майданчику і не несе зобов'язань приймати
Чи є схема організації дорожнього руху
+
на період будівництва,ремонту?
Організація дорожнього руху на період
виконання робіт виглядає
+
запланованою і скерованою?
Чи є приписи Замовника щодо
недотримання схеми організації
+
дорожнього руху? Скльки їх?
Засоби безпеки/здоров'я в наявності?
+
Засоби безпеки/здоров'я
+
використовуються?
Чи є управління дорожнім рухом?
+
Чи врегульовано ризики атмосферного
+
впливу на цемент?
Врегульовані ризики висотних робіт?
+
Безпечне перевезення персоналу?
+
Окремі технічні засоби організації дорожнього руху пошкоджені або
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знищені внаслідок ДТП, але не відновлені
Чи виконується План заходів щодо
+
охорони навколишнього середовища?
Аптечка першої допомоги та інструкції
щодо надання першої медичної
+
допомоги при нещасних випадках в
наявності?
Чи були зареєстровані нещасні
випадки на виробництві за період
+
виконання робіт?
Чи є в наявності журнал реєстрації
+
потерпілих від нещасних випадків?
Управління відходами в наявності?
ІНШІ КОМЕНТАРІ/ЗАГАЛЬНЕ ВРАЖЕННЯ

ІНШЕ

Деталі
візиту:

Інша проблема (1)
Інша проблема (2)
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Запит Інженера-резидента
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Висновки
Не зважаючи на віддаленість будмайданчиків від Києва, прив’язку до
нарад та відповідні обмеження в часі, практично всі поставлені перед візитом
завдання були виконані, а отримана інформація буде опрацьована та
використана в подальшому для підготовки верифікаційного звіту.
Потреба в повторних візитах буде визначена за результатами розгляду
проекту верифікаційного звіту членами КоНГ.
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Додатки до звіту доступні за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=0B1DZp64zpgLbdGhtSEtNMUU1SnM

