
 

 

 

 

 

 

Учасники Конференції: 

 Народні депутати України,  

представники профільних міністерств та центральних 

органів виконавчої влади, представники обладміністрацій 

та мерів міст, міжнародні фінансові організації, профільні 

громадські організації, наукові установи, а також 

представники дорожнього бізнесу (дорожньо-будівельні 

компанії, виробники матеріалів та техніки)  

Всього - 220 учасників, з них 103 приватні компанії 
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

 

За результатами широкого обговорення проблем та перспектив дорожньої 

галузі України учасниками І Всеукраїнської дорожньої конференції 

сформовано наступне бачення розвитку дорожньої галузі, та відповідні 

пропозиції: 

 

І. У сфері державної політики. 

 

1. Проведені останніми роками реформи в дорожній галузі довели свою 

ефективність, тому мають бути продовжені незалежно від зміни керівництва 

держави з огляду на проведення в Україні президентських  парламентських 

виборів в 2019 році: 

- відповідно до положень Бюджетного кодексу України з 2020 року має на 

повну потужність запрацювати Державний дорожній фонд – до нього 

направлятимуться 100% акцизного податку з вироблених в Україні пального і 

транспортних засобів, акцизний податок з ввезених на митну територію України 

пального і транспортних засобів та ввізне мито на нафтопродукти і транспортні 

засоби та шини до них. Для сталого розвитку галузі надважливо, щоб ця норма 

залишилася незмінною.  

- продовження реформи децентралізації – передача обласним державним 

адміністраціям більшої частини із 22,7 тис. км територіальних доріг загального 

користування державного значення, які на сьогодні перебувають у віданні 

Укравтодору, з відповідним перерозподілом фінансування.  

2. Підвищення ефективності управління ОДА автомобільними дорогами 

загального користування місцевого значення:  

- запровадження уніфікованої системи управління та єдиних методик 

визначення переліків об’єктів будівництва та ремонтів автомобільних доріг; 

- прийняття довгострокових регіональних програм розвитку автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення; 

- перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 



комунальної власності у населених пунктах, на користь комунальних доріг на 

рівні від 10% до 20% загального обсягу субвенції.   

3. Реформування системи контролю якості виконаних дорожніх робіт, 

оскільки існуючий стан справ з поєднанням в одній особі функцій замовника та 

контролера якості є неефективним, та несе в собі значні корупційні ризики. 

Мають бути створені умови для реального запровадження в Україні інституту 

незалежних інженерів - консультантів, для забезпечення неупередженого  

контролю якості робіт.  

4. Збільшення частки капітального ремонту, реконструкції та будівництва 

автомобільних доріг, в загальному обсязі дорожніх робіт. Поступова відмова від 

ямкового ремонту, який повинен проводитися як виняток, виключно з метою 

забезпечення безпеки дорожнього руху.   

5. Формування конкурентного ринку експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг:  

- збільшення рівня бюджетного фінансування до нормативних вимог; 

- приведення розцінок на такі роботи до ринкового рівня;  

- запровадження довгострокових (3-5 років) контрактів на експлуатаційне 

утримання;  

- усунення штучної монополії ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».  

6. Гармонізація правового регулювання в дорожній галузі із законодавством 

ЄС та  міжнародними стандартами, особливо в частині зміни державних 

будівельних норм. 

7. Впровадження ефективної системи габаритного – вагового контролю, як 

варіант, із застосуванням технології зважування в русі (WIM). 

8. Удосконалення правового регулювання роботи іноземних підрядних 

організацій в Україні. Недопустимим є випадки коли іноземна компанія 

використовуючи лише своє ім’я та ділову репутацію  перемагає в тендері, а 

більшу частину робіт потім виконують місцеві субпідрядники. Умовою доступу 

іноземних компаній до ринку, має бути здійснення інвестицій в основні засоби та 

виробничі потужності на території України. 

9. Створення умов для використання нових технологій та інноваційних 

матеріалів при проведенні дорожніх робіт, а також супутніх продуктів 

промислового виробництва та техногенних відходів. 

10. Розвиток будівництва бетонних доріг.  

 

ІІ. У сфері публічних закупівель та перевірок 

1. Запровадження в Україні системи електронних закупівель з прийняттям 

Закону України «Про публічні закупівлі» без сумніву значно покращило ситуацію 

в даній сфері, закупівлі стали більш конкурентними, прозорими, зменшився 

рівень корупції. Разом з тим, коли йдеться про закупівлю дорожніх робіт, які 

мають певну специфіку та особливості, є очевидними певні недоліки чинного 

закону, які негативно відображаються на конкуренції. Тому, до Закону України 

«Про публічні закупівлі» мають бути внесенні зміни, якими необхідно:  

- передбачити в законі можливість центральних органів виконавчої влади, 

які забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних 



сферах (у випадку автомобільних доріг – Міністерство інфраструктури України), 

розробляти та затверджувати примірну тендерну документацію на закупівлі у 

відповідних сферах; 

- вдосконалити процедуру оскарження, задля недопущення зловживання 

нею недобросовісними учасниками, зокрема збільшити розмір плати за подання 

скарги до органу оскарження, скоротити строки оскарження та строки розгляду 

скарг;  

- передбачити можливість зміни ціни при закупівлі робіт, оскільки у 

вартості дорожніх робіт висока питома вага вартості матеріалів (до 80%), що 

також ставить їх вартість в залежність від зміни ринкових умов; 

- встановити кваліфікаційний критерій фінансової спроможності учасника 

торгів, у випадку закупівлі робіт. Встановлення такого критерію унеможливить 

участь в торгах недобросовісних компаній – одноденок, які часто зривають 

терміни виконання робіт, виконують їх неякісно та ліквідуються після завершення 

контракту уникаючи гарантійних зобов’язань;  

- передбачити можливість учаснику торгів вносити виправлення до поданої 

тендерної пропозиції, через внесення до закону зобов’язання замовника надавати 

учаснику термін для усунення виявлених помилок та/або неточностей, однак 

лише в тих документах, які не впливають на зміст та чинність тендерної 

пропозиції. 

2. Учасники Конференції виступають за зміну підходів до проведення 

перевірок контролюючими органами виконання дорожніх робіт, та зміну 

нормативного регулювання в цій сфері. На сьогодні склалася парадоксальна 

ситуація, коли незважаючи на визначення ринкової ціни роботи за результатами 

проведення торгів в системі Prozorro, підряднику необхідно підтверджувати перед 

контролюючими органами, в процесі перевірки, відповідність  кошторису кожної 

витрати у договірній ціні, актах виконаних робіт. 

Насправді, перевірці мають підлягати виключно результати виконаних робіт 

– їх обсяг, якість та своєчасність виконання. Організація виконання робіт, порядок 

та вартість забезпечення їх робочою силою, технікою та матеріалами, повинні 

бути виключно внутрішньою справою підрядника. 

 

ІІІ. У сфері взаємодії бізнесу та влади  

 

Активний розвиток, протягом декількох останніх років, ринку дорожніх 

робіт, поява великої кількості нових дорожніх підприємств, децентралізація 

галузі, викликали необхідність налагодження діалогу між владою і бізнесом для 

встановлення цивілізованих та прийнятних для всіх сторін правил гри. Саме на 

забезпечення такого діалогу має бути в першу чергу спрямована діяльність 

професійних об’єднань підприємств, зокрема Всеукраїнської дорожньої асоціації.  

Учасники І Всеукраїнської дорожньої конференції бачать налагодження 

діалогу в наступному.  

 

1. Залучення органами державної влади Всеукраїнської дорожньої асоціації, 

інших господарських та професійних об’єднань, до обговорення та опрацювання 



галузевих нормативно-правових актів у сфері дорожнього господарства, безпеки 

автодорожнього руху та розробки ДБН у сфері дорожньої інфраструктури. 

2. Забезпечення участі Всеукраїнської дорожньої асоціації, інших 

господарських та професійних об’єднань, в реалізації Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 року. 

3. Залучення Всеукраїнської дорожньої асоціації інших господарських і 

професійних об’єднань, та асоціацій органів місцевого самоврядування до 

процесу децентралізації, та вирішення проблем розвитку комунальних доріг. 

4. Залучення господарських, професійних об’єднань та громадських 

організацій до проведення Рахунковою палатою України, Держаудитслужбою 

України контрольних заходів з перевірки використання бюджетних коштів на 

дорожню інфраструктуру. 

5. Розроблення Всеукраїнською дорожньою асоціацією Етичного кодексу 

ведення бізнесу в дорожній галузі, запровадження Реєстру добросовісних 

компаній. 

6. Делегування державою об’єднанням підприємств дорожньої галузі 

певних регулівних повноважень (створення саморегулівних організацій). 

 

 

  

Президент  

Всеукраїнської дорожньої Асоціації               Артем Гриненко 

  


