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АНОТАЦІЯ  
 
Загальна протяжність автомобільних доріг в Україні складає приблизно 430 000 км, 

з них 250 000 км - це вулично-дорожня мережа в населених пунктах, майже 123 000 км - 
дороги місцевого значення.  

З 1 січня 2018 року 122 667 км доріг перейшли в зону відповідальності органів 
місцевої влади. У підпорядкуванні Укравтодору залишаються дороги державного значення 
- загалом 46 985 км основних міжнародних  та національних транспортних коридорів. 

Зі 170 000 км доріг державного і місцевого значення близько 160 000 км (94%) 
знаходяться в неналежному експлуатаційному стані (за міцністю та рівністю не 
відповідають сучасним технічним вимогам), 40 % з них потребують повного відновлення. 

З метою забезпечення належного стану автошляхів та фінансування дорожнього 
господарства були внесені зміни до Бюджетного кодексу України щодо утворення 
спеціального фонду у складі Державного бюджету України та поновлено дію Дорожнього 
фонду. На 2018 рік передбачено фінансування в розмірі 44,7 млрд. грн. З Дорожнього 
фонду заплановано фінансування в розмірі 33,3 млрд грн, за рахунок окремих інвестиційних 
проектів - 11,4 млрд грн.  

Предметом аналізу стали нормативно-правове регулювання закупівель робіт та 
послуг у сфері автомобільних доріг та актуальний стан проведених закупівель.  

Метою аналізу є виявлення можливих корупційних ризиків та підготовка 
рекомендацій щодо їх мінімізації. 

 
Аналітична записка сформована командою урядово-громадської ініціативи 

«Разом проти корупції». 
 

 
 

Цей документ став можливим завдяки підтримці американського народу, наданій 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Підтримка 
організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!». Окремі думки, висловлені під 
час заходу та у матеріалах, є відповідальністю організаторів і не обов’язково відображають 
погляди Агентства USAID або Уряду США. 

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 
«Взаємодія!» — п’ятирічна ініціатива USAID, яка має на меті допомогти Україні у 
зменшенні рівня корупції та підвищенні підзвітності та прозорості управління. Проект 
спрямований на розширення повноважень ключових урядових інституцій у боротьбі з 
корупцією, побудові громадської підтримки та участі в антикорупційних зусиллях та 
зменшенні толерантності громадян до корупції.	
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ РОБІТ І ПОСЛУГ 
З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

 
Відповідно до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України (далі 

- Укравтодор), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. 
№ 439, Укравтодор є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури 
і який реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства. Укравтодор у своїй 
діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 

Основними завданнями є: 
1) реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства та 

здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування 
(далі - автомобільні дороги); 

2) здійснення управління об’єктами державної власності. 
Відповідно до покладених на нього завдань Укравтодор зокрема: 
1) забезпечує організацію будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг за встановленими для них будівельними нормами, державними 
стандартами і нормами; 

2) організовує виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт; 
3) забезпечує належну якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, 

ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування; 
4) забезпечує розроблення, проведення експертизи проектної документації на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, відповідного 
інженерного облаштування, інших споруд, а також титулів будов і проектно-вишукувальних 
робіт для будівництва та реконструкції автомобільних доріг, затверджує і погоджує їх в 
установленому порядку та організовує контроль за їх виконанням; 

5) проводить моніторинг будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг. 

Джерела фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг загального користування визначаються згідно із законами України про 
Державний бюджет України на відповідний рік, «Про джерела фінансування дорожнього 
господарства України», «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів», «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», а 
також іншими нормативно-правовими актами. 

У першу чергу кошти мають спрямовуватися на розбудову національної мережі 
міжнародних автомобільних доріг, збереження та розвиток автомобільних доріг, що 
забезпечують транспортний зв'язок сільських населених пунктів, забезпечення безпеки 
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руху та екологічного стану доріг, ремонт та реконструкцію мостів та шляхопроводів, ремонт 
проїзної частини вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з 
автомобільними дорогами загального користування державного значення та входять до 
Єдиної транспортної системи України, а також на будівництво доріг на обходах міст та інших 
населених пунктів. 

Фінансування будівництва та реконструкції об'єктів дорожнього господарства, що 
мають загальнодержавне значення та забезпечують функціонування Єдиної транспортної 
системи України здійснюється із загального фонду державного бюджету, про що у Законі 
України «Про державний бюджет» робиться окремий запис.  

Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які 
є складовими автомобільних доріг державного значення, здійснюється за рахунок коштів 
відповідних місцевих бюджетів як співфінансування на договірних засадах. 

Відповідно до Законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі» та «Про 
внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства 
України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі» з 1 січня 2018 р. 
у складі спеціального фонду державного бюджету створено Державний дорожній фонд. 

Джерелами формування Державного дорожнього фонду визначено: акцизний 
податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України пального і 
транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них 
(у 2018 р. – 50%, у 2019 р. – 75%, з 2020 р. – 100 %), плату за проїзд автомобільними 
дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або 
габаритні параметри яких перевищують нормативні; кошти спеціального фонду Державного 
бюджету України, отримані шляхом залучення державою кредитів (позик) від банків, 
іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального користування; плату за проїзд платними автомобільними 
дорогами загального користування державного значення; інші надходження, передбачені 
Державним бюджетом України. 

95% коштів Фонду спрямовуються на розвиток мережі та утримання автомобільних 
доріг загального користування та виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, 
залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг 
загального користування (60% – на фінансування робіт, пов’язаних із автомобільними 
дорогами загального користування державного значення; 35% – на фінансування робіт, 
пов’язаних із автомобільними дорогами загального користування місцевого значення),  
5% – на фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до 
державних програм. 

Законодавством також передбачено реформування системи управління 
автомобільними дорогами загального користування шляхом розмежування повноважень 
центральних і місцевих органів влади в частині управління автомобільними дорогами 
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загального користування, зокрема, передбачається передача місцевим органам влади в 
управління автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального 
користування» 122 667 км доріг перейшли в зону відповідальності місцевих державних 
адміністрацій 46 985 км залишилися у підпорядкуванні Державного агентства 
автомобільних доріг України. 

Законом України «Про публічні закупівлі» встановлено, що замовником можуть 
виступати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також юридичні 
особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби 
держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій 
чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є одержувачем 
бюджетних коштів та уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення 
заходів, передбачених бюджетною програмою, в межах такого фінансування. 

Виходячи з наведеного Укравтодор та місцеві державні адміністрації відповідно до 
покладених на них завдань та повноважень виступають замовниками робіт (нове 
будівництво та  реконструкція автомобільних доріг) і послуг (експлуатаційне утримання, 
поточний дрібний, поточний середній та капітальний ремонти автомобільних доріг). 

Проведення закупівель замовниками робіт та послуг у галузі автомобільних доріг 
встановлюються загальними законами, нормативно-правовими актами; предмет закупівлі 
уточнюється згідно з державними класифікаторами, будівельними нормами та 
стандартами, зокрема: 

• Закон України «Про публічні закупівлі»; 
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 
• наказ Мінекономрозвитку України від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження 

порядку визначення предмета закупівлі»;  
• наказ Мінекономрозвитку України від 18.03.2016 № 477 «Про затвердження 

Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі»; 
• наказ Мінекономрозвитку України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження 

форм документів у сфері публічних закупівель»; 
• ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник (CPV); 
• ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП); 
• ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; 
• ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. 

Види ремонтів та переліки робіт»; 
• ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». 
Закон України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) застосовується до всіх 

замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі 
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(без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює 
або перевищує 200 000 гривень, а робіт – 1 500 000 гривень.  

Коментар. Закон передбачає необхідність врахування при визначенні вартості 
предмета закупівлі та необхідності застосування процедур закупівель, визначених 
Законом, податку на додану вартість.  

Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть 
установлюватися або змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених 
цим Законом.  

Забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, 
робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має 
права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури 
відкритих торгів або застосування цього Закону. 

Свідомий поділ предмету закупівлі на частини (лоти) з метою уникнення проведення 
процедури відкритих торгів або застосування Закону є неприпустимим.  

Предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у 
межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні 
пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури 
закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому 
Уповноваженим органом; 

Коментар. Відповідно до наказу Мінекономрозвитку 17.03.2016 № 454 під час 
здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за 
кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-
транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм  
ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та/або 
галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг 
загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» із зазначенням у дужках 
предмета закупівлі відповідно до Єдиного закупівельного словника.  

Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за 
показниками шостого – десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016 із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників четвертої – 
восьмої цифр Єдиного закупівельного словника (ДК 021), а також за обсягом, 
номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. 

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за 
показниками четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за 
обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання 
послуг. 

Про штучний поділ предмета закупівлі може свідчити наступне:  
• укладено кілька договорів на виконання робіт (послуг), схожих за своїми 

характеристиками;  
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• угоди укладаються практично одночасно, часто навіть в один день; 
• виконавцем за договорами виступає одна особа. 
Якщо на початку бюджетного року замовник при наявній річній потребі в певному 

обсязі робіт або послуг, свідомо включає до річного плану закупівель потребу лише 
першого кварталу, що дозволяє йому уникнути процедури закупівлі – має місце 
порушення законодавства у сфері закупівель.  

У разі закупівлі робіт, фінансування яких передбачається протягом декількох 
років, замовник має визначати необхідність застосування процедури закупівлі виходячи 
з вартості робіт за об’єктом в цілому, а не суми фінансування на певний рік. 

Закупівлі мають здійснюються за такими принципами:  
• добросовісна конкуренція серед учасників;  
Коментар. Ризиковим фактором є можливі недобросовісні дії учасників торгів, які 

можуть домовлятися між собою щодо певних узгоджених дій при участі у торгах. У 
такому випадку (змови між учасниками) повинна бути своєчасна реакція замовника (у разі 
участі пов’язаних осіб) та відповідні дії Антимонопольного комітету України (далі – 
АМКУ) щодо встановлення факту змови та внесення таких суб’єктів господарювання до 
реєстру відомостей про рішення органів Комітету щодо визнання вчинення суб’єктами 
господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, який 
розміщений на веб-сайті АМКУ.  

• максимальна економія та ефективність;  
Коментар. Дуже часто замовник при встановленні технічних вимог до предмета 

закупівлі має вирішити, що важливіше: «економія» чи «ефективність». Звичайно при 
бюджетному фінансуванні перевагу має економія витрат. Разом з тим, за відсутності 
зваженого підходу до формування технічних вимог це призводить до зниження якості 
предмету закупівлі, що в результаті дає низьку ефективність закупівлі і як наслідок 
збільшення витрат у наступних періодах.  

Слід зазначити, що у Європейському Союзі базовою директивою, яка регулює 
питання державних закупівель, є Директива 2014/24/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі та скасування Директиви 
2004/18/ЄС. Статтею 67 Директиви 2014/24/ЄС визначаються критерії присудження 
державних контрактів. Зокрема, положеннями статті 67 Директиви 2014/24/ЄС 
встановлюється, що замовники повинні присуджувати державні контракти, виходячи із 
найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка визначається: 

-  на основі ціни; або 
- на основі вартісно-ефективного підходу (ціна купівлі + ціна на подальше 

утримання і використання, обслуговування, споживання енергії чи інших ресурсів); 
- і може включати найкраще співвідношення ціна-якість на основі критеріїв якості, 

аспектів захисту довкілля, соціальних аспектів. 
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Ціна все ще може бути одним з критеріїв, але має бути доповнена таким 
критерієм як якість. При оцінці найкращого співвідношення ціни і якості замовник 
визначає економічні та якісні критерії, пов'язані з предметом контракту. Ці критерії 
дозволяють провести порівняльну оцінку рівня ефективності, запропонованого кожним 
учасником процедури закупівлі з огляду на предмет контракту, та його технічні 
характеристики. У контексті найкращого співвідношенням ціна-якість євродирективи 
передбачають перелік можливих критеріїв присудження, які включають екологічні та 
соціальні аспекти та заохочують замовників обирати критерії присудження, що 
дозволяють отримувати високоякісні роботи, товари та послуги, які оптимально 
підходять для їхніх потреб. 

Критеріями якості можуть бути: функціональні та технічні характеристики, 
доступність, інноваційні та екологічні аспекти; організація, кваліфікація та досвід 
персоналу, призначеного для виконання контракту; після продажне обслуговування та 
технічна підтримка, умови та строк поставки, строк виконання.  

Директива ЄС більше орієнтована на якісні критерії, передбачає гнучкий підхід і 
дає більше можливостей для застосування у поєднанні із ціновим критерієм також і 
критеріїв якості, на відміну від Закону «Про публічні закупівлі».  

У Законі ціновий критерій для визначення переможця торгів – основний і 
застосовується для більшості закупівель і лише для деяких категорій закупівель можуть 
застосовуватися якісні. В Директиві ЄС – заохочується більше застосування якісних 
критеріїв без обмежень по типам закупівель.  

В Директиві ЄС – державний замовник визначає вагу для критеріїв. Наприклад для 
проекту ЄБРР «Пан’європейські коридори»/Європейські дороги України ІІ Консультаційні 
послуги з технічного нагляду за будівництвом багаторівневих транспортних розв’язок 
на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса, км 15+390, і км 21+847 і будівництвом 
багаторівневих транспортних розв’язок на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп, км 
15+668, км 20+029 і км 21+767 в якості Інженера FIDIC в тендерній документації 
зазначена формула для визначення фінансових показників (Sf) усіх інших пропозицій 
обчислюється наступним чином: 

Sf = 100 x Fm / F, де 
Sf - це фінансова оцінка,  
Fm - це найнижча ціна,  
F - ціна розглянутої пропозиції. 
Ваги, надані технічним (Т) та фінансовим (Ф) пропозиціям, є: Т = 0,8 (80%) 

 і Ф= 0,2(20%). 
 
• відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
Коментар. Принцип забезпечується шляхом оприлюднення документів, що 

стосуються процедур закупівлі на веб-сайті Уповноваженого органу. Крім того під час 
проведення розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми 



10	

#USAID_ВзаємоДія! 

представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських 
об’єднань. Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників 
засобів масової інформації та громадських об’єднань на їхню вимогу до розкриття 
пропозицій конкурсних торгів та право на фіксацію технічними засобами.  

• недискримінація учасників;  
Коментар. Деталізація дотримання принципу недискримінації передбачено 

статтею 5 Закону. Зокрема в частині першій цієї статті зазначено, що вітчизняні та 
іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Крім цього, 
згідно з частиною третьою статті 22 Закону документація конкурсних торгів не 
повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації 
учасників. Разом з тим іноземні учасники мають певні обмеження для участі в закупівлях, 
зокрема необхідність реєстрації представництва або дочірнього підприємства, 
отримання ліцензій та спеціальних дозволів тощо. Практика розгляду оскарження 
тендерів АМКУ свідчить, що скарги які стосуються встановлення у тендерній 
документації дискримінаційних вимог щодо підтвердження учасником відповідності 
зокрема кваліфікаційним критеріям є однією з найпоширеніших підстав звернень.  

• об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;  
Коментар. Важливо забезпечити рівне та об’єктивне відношення до всіх 

учасників. Водночас серйозною проблемою є неврегульованість питання «формальних 
помилок». Існує ризик того, що замовник використовуватиме цей «інструмент» для 
відсіювання зайвих претендентів.  

• запобігання корупційним діям і зловживанням;  
Коментар. Реалізація цього принципу здійснюється в першу чергу шляхом 

забезпечення підзвітності та контролю у сфері закупівель. Для цього передбачені 
порядок своєчасного оприлюднення максимально можливої кількості документів, 
пов’язаних із закупівлями, складання звітності, відповідальність посадових осіб 
замовника за порушення законодавства у цій сфері та не допущення участі у торгах 
суб’єктів господарювання за вчинені ними корупційні правопорушення. Разом з тим, 
існують випадки несвоєчасного або не у повному обсязі оприлюднення інформації щодо 
результатів закупівель.  

Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:  
• відкриті торги; 
Коментар. Це найбільш прозора та основна процедура, що дозволяє брати участь 

у торгах будь-якому суб’єкту господарювання. В цілому процедура робить акцент на ціну 
пропозиції. При застосуванні базової процедури закупівель вага цінового критерію не 
може бути меншою за 70 %. Для замовника торгів існує ризик перемоги недобросовісного 
учасника, який може на певному етапі демпінгувати, а потім відмовитися від укладення 
договору і таким чином зірвати торги. Водночас, замовник має можливість 
встановлювати кваліфікаційні вимоги до учасників, а також детально описувати 
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предмет закупки. Корупційним ризиком може бути попередня змова учасників торгів та 
«сприяння» переможцю конкурсу (тут суттєву роль відіграє ціновий критерій) та/або 
змова між замовником та одним із учасників торгів, коли замовник свідомо встановлює 
жорсткі кваліфікаційні вимоги яким може відповідати дуже обмежена кількість учасників 
торгів; розмивчасте визначення предмету закупівлі, що не завжди може скласти 
правильне уявлення про товари, роботи або послуги, що закуповуються. Зниженню 
зазначених корупційних ризиків могло б сприяти застосування цінового критерію не 
меншого за 50 %, що дозволило б мати найбільш оптимальний результат: найнижча ціна 
та кваліфікований виконавець. 

• конкурентний діалог;  
Коментар. Відповідно до статті 33 Закону процедура конкурентного діалогу 

застосовується за умови якщо замовник не може визначити необхідні технічні, якісні 
характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття 
оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками; 
предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних 
систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або 
розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до 
виконання яких потребує переговорів.  

• переговорна процедура закупівлі;  
Коментар. У порівнянні з відкритими торгами ця процедура дозволяє здійснити 

закупівлю відносно швидко. Алгоритм застосування процедури запиту цінових 
пропозицій схожий з процедурою відкритих торгів, економія часу відбувається за рахунок 
більш скорочених строків її проведення та можливістю безпосередньо запрошувати до 
участі у процедурі трьох учасників.  

Найчастіше переговорну процедуру застосовують у випадках коли необхідно 
здійснити закупівлю додаткових обсягів робіт або у разі відсутності достатньої 
кількості потенційних виконавців робіт або послуг, що закуповуються. Корупційним 
ризиком є можлива змова замовника та підрядника й свідоме створення передумов для 
застосування саме цієї процедури закупівлі. 

Відповідно до статті 16 Закону встановлюється можливість застосування 
замовником Кваліфікаційних критеріїв замовник може вимагати від учасників або учасників 
попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх 
відповідність кваліфікаційним критеріям. Також замовник може встановлювати виключно 
такі кваліфікаційні критерії:  

• наявність обладнання та матеріально-технічної бази;  
Коментар. Найчастіше дискримінаційні вимоги встановлюються щодо місця 

розташування складських або виробничих приміщень, наприклад розташування 
асфальтобетонного заводу, та/або наявності та кількості обладнання, наприклад 
наявності власних самоскидів та асфальтоукладачів.  



12	

#USAID_ВзаємоДія! 

• наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 
досвід; 

Коментар. Цей критерій рідше оскаржується в АМКУ, більшість поданих скарг 
пов'язана з вимогами підтвердження наявності досвіду у працівників учасника. 

• наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних 
договорів.  

Згідно з вищенаведеними нормами замовник має право застосовувати будь-який з 
наведених кваліфікаційних критеріїв в залежності насамперед від предмета закупівлі, умов 
його поставки, оплати тощо. Тобто, якщо закуповується простий товар (наприклад, 
будівельні матеріали), який не носить специфічний чи спеціалізований характер, технічні 
вимоги до нього є стандартними, а оплата здійснюється після поставки - кількість критеріїв 
має бути мінімізована. При  закупівлі будівельних робіт за окремо розробленою проектно-
кошторисною документацією бажано застосовувати максимальну кількість кваліфікаційних 
критеріїв. Разом з тим практика свідчить про недостатню урегульованість цього питання та 
наявність великої кількості оскаржень в АМКУ. 

Питому вагу кожного нецінового критерію та їхню кількість замовник визначає 
самостійно, але загальна питома вага нецінових критеріїв не може бути вищою ніж 30 
відсотків (крім випадку застосування процедури конкурентного діалогу).  

Існує проблема правильного визначення предмета закупівлі, в частині, що 
стосується робіт та послуг. Складнощі, а іноді й маніпулювання,  виникають при закупівлі 
послуг з ремонту, а саме віднесення ремонту до поточного або капітального, одночасно 
виникає проблема щодо правильного застосування вартісних меж, передбачених статтею 
2 Закону. 

При визначенні предмета закупівлі замовник має дотримуватись визначень термінів 
«товари», «роботи» та «послуги», наведених у статті 1 Закону. 

До робіт у розумінні Закону є проектування, будівництво нових, розширення, 
реконструкція, капітальний ремонт і послуги, які супроводжують роботи та які включаються 
до кошторисної вартості робіт (за умови, що вартість таких послуг не перевищує вартості 
самих робіт). Таким супровідними послугами можуть бути геодезичні роботи, буріння, 
сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка, авторський нагляд, технічний 
нагляд, експертиза проектної документації тощо. При цьому, поточний ремонт відноситься 
до послуг.  

Визначення предмета закупівлі послуг з поточного ремонту здійснюється 
замовником відповідно до частини першої статті 1 Закону та керуючись Наказом 
Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження Порядку визначення 
предмета закупівлі». 

При визначенні предмета закупівлі послуг з поточного ремонту термінологію 
«будинок», «будівля», «споруда», «лінійний об’єкт інженерно-транспортної 
інфраструктури» відповідно до термінології встановленої державними будівельними 
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нормами ДБН А.2.2-3:2014, види робіт встановлюються згідно з галузевими будівельними 
нормами ГБН Г.1-218-182:2011. 

Коментар. Ключовим при визначенні як предмета закупівлі робіт, так і предмета 
закупівлі послуг з поточного ремонту, об’єкт будівництва: будинок, будівля, споруда, 
лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури та вид робіт або послуг: 
будівництво, капітальний та поточний ремонти. 

Поточний ремонт лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури є 
окремим предметом закупівлі і не потребує застосування Закону у випадку, якщо 
вартість поточного ремонту об’єкту в цілому менша ніж 200 тис. грн. 

Користуючись цим замовник ремонту об’єкту інженерно-транспортної 
інфраструктури може свідомо уникати закупівлі послуг з виконання ремонту на 
відкритих торгах шляхом свідомого поділу на частини та встановлення очікуваної 
вартості робіт менше за 200 тис. гривень.  

Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», цей Закон 
застосовується: до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), 
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 000 гривень, а робіт – 1 500 000 мільйона 
гривень; до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за 
умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або 
перевищує 1 000 000 гривень, а робіт - 5 000 000 гривень. 

Тобто, дія закону не поширюється на допорогові закупівлі. 
Мінекономрозвитку України надано листа від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06 «Щодо 

планування закупівель», відповідно до якого надано роз’яснення щодо допорогових 
закупівель, а саме: при здійсненні процедур закупівель, вартість яких є меншою за вартість, 
що встановлена в абзацом 2 та 3 частин 1 статті 2 Закону, замовники повинні 
дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом, та 
можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника 
товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору. 
Також, замовник самостійно приймає рішення про використання електронної системи 
закупівель під час здійснення допорогових закупівель.  

Допорогові закупівлі здійснюються відповідно до наказу ДП «Зовнішторгвидав 
України» вiд 13.04.2016 № 35, яким не визначені відповідальні за організацію та проведення 
закупівель. В той же час, якщо предмет закупівлі дорівнює або перевищує 50 000 грн., 
відповідно до пункту 1 статті 2 Закону замовники обов’язково оприлюднюють звіт про 
укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону. 
Мінекономрозвитку України надав роз’яснення № 3302-06/21890-07 від 15.07.2016 р. «Щодо 
оприлюднення звіту про укладені договори». 

Відповідно до пункту 1 статті 10 Закону відповідальність за повноту та достовірність 
інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та 
секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи). 
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Враховуючи вищевикладене, з однієї сторони, за оприлюднення звіту несуть голова 
та секретар тендерного комітету, з другої сторони – закон не поширюється на організацію 
та проведення допорогових закупівель. 

 
АКТУАЛЬНИЙ СТАН СПРАВ 

 
Під час підготовлення цього аналітичного звіту було проведено аналіз щодо 

закупівель робіт (будівництво) та послуг (експлуатаційне утримання автомобільних доріг, 
поточний дрібний, поточний середній та капітальний ремонти), що проводились через 
PROZORO за період з 01.2018 р. по 08.2018 р., використані аналітичні звіти зроблені CoST 
Ukraine за 2017 рік і перше півріччя 2018 року та інші відкриті джерела інформації.	 

Згідно з вибіркою було проаналізовано 307 позицій за кодами ДК 021:2015:  
• 45233120-6 – Будівництво доріг,  
• 45233142-6 – Ремонт доріг,  
• 63712200-5 – Послуги з експлуатації автомобільних доріг. 
За кодом 45233120-6 – Будівництво доріг, усього було здійснено 5 закупівель 

шляхом проведення відкритих торгів, у кожних торгах брали участь по три учасники, 
проведено закупівель на загальну суму 15 314 002 гривень. Незважаючи на те, що за 
обраним кодом повинні були закуповуватись роботи у 60 % проводилась закупівля послуг 
з поточного ремонту автомобільних доріг. Це може свідчити про низьку кваліфікацію 
замовників у питанні визначення правильного коду. 

За кодом 45233142-6 – Ремонт доріг, усього було здійснено 296 закупівель, з яких 
265 закупівель шляхом проведення відкритих торгів та 31 – шляхом здійснення 
переговорної процедури. на загальну суму 884 081 186,35 гривень. 

У відкрити торгах брали участь від двох до п’яти учасників. У 67,5 % випадків торгів 
брали участь тільки по два учасники, що є показовим та може свідчити про попередню 
змову між учасниками або низьку конкурентоспроможність ринку (обмежену кількість 
підрядників). За видом робіт у 77% проводилась закупівля послуг з поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг.  

При застосуванні переговорної процедури у 64,5 % випадків у якості обґрунтування 
наводилась потреба здійснити закупівлю додаткових послуг у постачальника з яким уже 
попередньо було заключено договір на надання послуг на цьому ж відрізку дороги. Пункт 
обґрунтування: «з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними 
товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника 
(виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення 
проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням».  

Фактично проводилась закупівля додаткових послуг необхідність в яких виникла 
внаслідок виявлення значних додаткових обсягів робіт не передбачених існуючою 
кошторисною документацією. Така ситуація є можливою в наслідок того, що сьогодні 
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відсутня нормативна вимога щодо необхідності розроблення проектної документації на 
проведення середнього поточного ремонту. Як правило, обсяг робіт та необхідне 
фінансування  визначається на підставі дефектного акта достовірність даних у якому 
практично неможливо контролювати. Часто дефектний акт складається на підставі 
візуального огляду без проведення інструментальних досліджень, що дає можливість 
замість капітального ремонту проводити середній поточний ремонт.  

Користуючись цим замовник з підрядником мають змогу, як на початковому етапі, так 
і вже після підписання договору з визначеним підрядником, «обґрунтовувати» будь-який 
обсяг (або додатковий обсяг) послуг.  

Приклад. Закупівля послуг на трасі Харків-Зміїв-Гороховатка-Балаклія.  
Відповідно до інформації розміщеної на сайті PROZORO Служба автомобільних 

доріг у Харківській області уклала додаткову угоду з ПАТ «Шляхове ремонтно-будівельне 
управління № 33» щодо ремонту дороги вартістю 18 240 000  гривень. Договір на ремонт 
ділянки довжиною 4 км було укладено без проведення відкритих торгів шляхом 
проведення переговорної процедури на підставі обґрунтування.  

При цьому в 2017 році  за результатами торгів за результатами торгів була 
укладена угода на ремонт цієї ж дороги на суму 98 млн. грн. ПАТ «Шляхове ремонтно-
будівельне управління № 33» отримало 28,1 млн. грн. на ремонт дороги Харків-Зміїв-
Балаклія-Гороховатка в 2017 році. 

При проведені закупівель шляхом проведення відкритих торгів найчастішими 
приводами для звернень в АМКУ були наступні:  

• неоднозначне розуміння вимоги тендерної документації, «спосіб 
документального підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, згідно 
із законодавством». Найчастіше норму трактували таким чином, що власне підтвердження 
учасником відповідності певному критерію не є підтвердженням згідно із законодавством, 
оскільки такий спосіб законодавством прямо не передбачений; 

Приклад. 02.02.2018 Замовником – Комунальним підприємством 
«Костопількомунсервіс» було оголошено про закупівлю та опубліковано тендерну 
документацію на закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт частини вулиці 
Рівненська у м. Костопіль Рівненської області» № UA-2018-02-02-003154-b . З чотирьох 
учасників торгів були відхилені пропозиції двох учасників на підставі недостатнього (на 
думку замовника) підтвердження ними власної кваліфікації.  

• замовник не визначає в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній 
документації), які саме договори вважаються аналогічними: за предметом закупівлі, або за 
конкретним товаром, послугою в рамках предмету, чи враховуються обсяги виконаних робіт 
при визначенні аналогічності договору; 

•  встановлення необґрунтованої кількості договорів, які попередньо повинен був 
виконати учасник, періоду, за який повинні були бути виконані такі договори, вартісного 
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обсягу предмету закупівлі, а також переліку конкретних організацій замовників, з якими 
укладалися договори; 

• підтвердження кваліфікації та матеріально-технічної бази. 
Приклад. ПП «Полтавабудцентр» скарга на «дискримінаційні» вимоги у закупівлі 

№ UA-2018-01-26-000444-c, оголошену САД в Одеській області, щодо необхідності 
учасників закупівлі мати у власності, оренді чи лізингу асфальтобетонний завод на 
відстані не більше 150 км від місця виконання робіт та закупівлю № UA-2018-03-22-
001609-a, оголошену САД у Хмельницькій області.  

Скарга стосувалася того, що відстань перевезення асфальтобетону з місця 
виробництва на об'єкт виконання робіт/надання послуг по предмету закупівлі не може 
перевищувати відстані, протяжність якої забезпечує перевезення та зберігання суміші 
протягом не більше двох годин. 

Адміністративна колегія АМКУ в обох випадках постановила внести зміни до 
тендерної документації в цих частинах, оскільки дані вимоги, на думку колегії, 
порушують частини 4 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» про те, що 
тендерна документація не повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та 
призводять до дискримінації учасників. 

При цьому час зберігання асфальтобетонної суміші – важливий фактор, що 
впливає на якість влаштованого асфальтобетонного шару. При транспортуванні на 
великі відстані суміш зазнає підвищеного впливу вібрацій, що сприяє зростанню стікання 
в'яжучого (бітуму) і, як результат, неоднорідного розподілу асфальтового в'яжучого в 
загальному об'ємі суміші. Крім того, при підвищеній дальності транспортування на суміш 
більш суттєво впливає температура повітря, що пришвидшує її застигання і утворення 
температурної сегрегації (неоднорідності суміші за температурою в загальному об'ємі). 
Зазначені фактори можуть стати причиною появи бітумних плям, викришування та 
лущення. У зв'язку з цим, замовники (служби автомобільних доріг в областях) часто 
встановлюють в проектній документації вимогу про максимальну відстань від 
асфальтобетонного заводу до місця виконання робіт. Спірне питання могло б бути 
вирішне за допомогою внесення нормативної вимоги до ДБН А.2.3-4:2015 «Автомобільні 
дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», що знизило б корупційні 
ризики з боку замовника (встановлення надмірних вимог) та припинило б шахрайські дії з 
боку недобросовісних підрядників (свідомий зрив тендеру). 

За кодом 63712200-5 — Послуги з експлуатації автомобільних доріг усього було 
здійснено 6 закупівель шляхом проведення відкритих торгів, у кожних торгах брали участь 
по два-три учасники (67 % - два учасники), що може свідчити про низьку конкуренцію та/або 
змову між замовником та виконавцем послуг; проведено закупівель на загальну  
суму 9 479 282,8 грн.  

Враховуючи досить невелику кількість закупівель за зазначеним кодом можна 
зробити припущення: 

замовник застосував процедуру допорогової закупівлі; 
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закупівлі здійснювались з використанням іншого коду ДК 021. 
На підставі аналізу проведеного CoST Ukraine станом на 30 червня 2018 року: 
• обласними САД оголошено 1422 тендери на загальну суму 49,7 млрд грн; 
• 59% (846 з 1422) тендерів на суму 46,848 млрд грн проведено за процедурою 

відкритих торгів; 
• відмінено 16 % від усіх оголошених торгів на 10,871 млрд грн; 
• середній відсоток різниці між очікуваною вартістю і пропозицією переможця 

на відкритих торгах 2,51 % середня кількість учасників на закупівлях ремонтів доріг 2,79 
укладено 895 угод на 18,441 млрд грн, з них за результатом відкритих торгів – 36% на 15,842 
млрд грн, в активному стані (не завершено) 301 тендер на 19,945 млрд грн. 

Можна стверджувати.  
В усіх регіонах спостерігається низький рівень конкуренції, що часто приводить до 

відміни закупівлі у зв’язку з тим, що було подано менше 2 пропозицій, сприяє змовам 
учасників, розподілу ринку та в кінцевому результаті негативно впливає на ефективність 
використання публічних коштів.  

В деяких випадках до умов тендерної документації були включені вимоги, що 
обмежували доступ іноземних підрядників до участі в закупівлях (зокрема вимога наявності 
досвіду виконання робіт на території України та ЄС, наявність досвіду виконання робіт 
згідно ДБН, тощо.).  

В багатьох випадках відхилення пропозицій учасників (у тому числі учасників – що 
надали найбільш економічно вигідну пропозицію) замовник вказує причини, що носять 
відверто формальний характер, або не є достатньо обґрунтованими. 

Приклад. САД у Миколаївський області відхилена більш економічно вигідна 
пропозиція учасника торгів: Державне підприємство – Український державний інститут 
з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор», при закупівлі послуг з 
коригування проектної документації на будівництво автомобільної дороги загального 
користування Обхід м. Новий Буг (ІІ черга), Миколаївська область на підставі того, що 
учасник подав у складі тендерної пропозиції документи не в форматі .pdf. 

При визначені відповідності пропозицій вимогам тендерної документації замовники і 
надалі застосовують надміру формальний підхід, який часто не спрямований на дійсне 
встановлення можливості підрядника виконати контракт.  

Прояви корупційних схем вбачаються у закупівлі послуг з поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг окремими ділянками. Замовник закуповує  послуги з поточного 
середнього ремонту на величезному проміжку дороги якихось невизначених окремих 
ділянок. При цьому, в більшості випадків, у тендерній документації відсутня інформація 
щодо розташування цих ділянок та конкретних обсягів робіт, проектна документація не 
розробляється. І хоча замовник проводячи відкриті торги діє відповідно до чинного 
законодавства на наступних етапах  дієвий контроль за обсягами та якістю виконаних робіт 
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практично не можливий, що у свою чергу призводить до неможливості притягнення до 
відповідальності як підрядника, так і замовника. 

Приклади. Закупівля № UA-2017-03-21-002494-b САД у Полтавській області послуг 
з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільної дороги  державного 
значення Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин, Полтавська область на загальну 
суму 219 482 417 гривень.  

Закупівля № UA-2017-02-16-001926-c  САД у Дніпропетровській послуг з поточного 
середнього ремонту автомобільної дороги  державного значення Н-11 Дніпропетровськ 
— Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 53 + 000 — км 137 + 424 (окремими 
ділянками) області на загальну суму 957 360 000 гривень. 

Закупівля САД у Київській області № UA-2018-08-06-000841-b послуг з поточного 
середнього ремонту автомобільної дороги Т-10-22 Миронівка - Богуслав - /Р-04/ км 0+000 
- км 5+180 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг) очікуваною вартістю 
81 103 384,00  гривень. 

Аналіз відкритих інтернет джерел показує наявність випадків шахрайства - 
необґрунтованого заниження показників вартості робіт та послуг, що закуповувались через 
систему PROZORRO. Намагаючись стати переможцем тендеру учасник торгів свідомо 
занижує вартість послуг, що має наслідком низьку якість ремонтів та спонукає до певних 
«домовленостей» з замовником. Разом з тим, у Європейському Союзі при закупівлі робіт та 
послуг можливість присудження контракту, базуючись тільки на найнижчій пропозиції не 
застосовується.  

За результатами аналізу закупівель оголошених протягом 2017 р. спостерігається 
чітка залежність рівня економії від кількості учасників в закупівлі (чим вищий показник 
конкуренції, тим вищі показники економії). 

Аналіз показників результатів закупівель дає підстави стверджувати про наявність 
розподілу ринку між найбільшими підрядниками (часто учасники закупівлі, які допускаються 
до аукціону не змінюють свої цінові пропозиції, тобто усі три раунди аукціонів проходять без 
зменшення ціни учасниками). 

Дія Закону України «Про публічні закупівлі» не поширюється на допорогові закупівлі, 
користуючись цим недобросовісні замовники застосовують практику свідомого поділу 
предмету закупівлі на частини (лоти) з метою уникнення проведення процедури відкритих 
торгів.  

Приклад. У травні-червні цього року САД у Тернопільській області підписала 177 
договорів на ремонт доріг вартістю 26 800 000 грн. з компанією «БМБуд». Сума кожного 
з цих договорів не перевищувала 200 000 гривень. Мова йде про 7 доріг. Така кількість 
угод зумовлена тим, що 7 доріг  поділили на ділянки до 400 метрів і на ремонт кожної 
уклали окремий договір. Такі договори також укладали з «Авакс-Проф» та місцевим 
облавтодором. 

Аналізуючи процедури закупівлі та корупційні чинники, що виникають при здійсненні 
своїх повноважень Укравтодором та САД слід звернути увагу, що суттєве зниження 
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потенційних ризиків можливо за рахунок залучення кваліфікованого інженера-консультанта 
з урахуванням досвіду технічно розвинутих країн та використання типових договорів 
підряду. Залучення незалежної третьої сторони дозволить замовнику кваліфіковано 
визначитись з предметом закупівлі та видом робіт, встановити правильний код за ДК 021, 
уникнути помилок та неточностей у тендерній документації, усунути передумови для 
виникнення потенційних корупційних ризиків під час забезпечення та контролю якості робіт 
(змови між замовником та виконавцем робіт чи послуг). 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Враховуючи вищенаведені аналіз діючого законодавства та поточного стану справ 

можна виділити наступні чинники корупційних ризиків. 
 
1. Невідповідність Закону України «Про публічні закупівлі» Директиві 2014/24/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі та 
скасування Директиви 2004/18/ЄС, в частині закупівель робіт чи послуг та застосування 
нецінових та цінових критеріїв.  

Законом України «Про публічні закупівлі» встановлено, що вага цінового критерію не 
може бути меншою за 70 %. Водночас замовник має можливість встановлювати 
кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, а також детально описувати предмет закупівлі. 
Такий підхід потенційно закладає декілька можливих ризиків: 

• перемога при проведенні процедури закупівлі недобросовісного учасника, який може 
на певному етапі демпінгувати, а потім відмовитися від укладення договору і таким чином 
зірвати торги; 

• попередня змова учасників торгів та «сприяння» переможцю конкурсу (суттєву роль 
відіграє ціновий критерій); 

• змова між замовником та одним із учасників торгів, коли замовник свідомо 
встановлює жорсткі кваліфікаційні вимоги яким може відповідати дуже обмежена кількість 
учасників торгів. 

Зниженню зазначених корупційних ризиків могло б сприяти застосування 
європейських підходів до оцінювання та встановлення паритетного співвідношення 
цінового та нецінового критерію 50/50 %, що дозволило б мати найбільш оптимальний 
результат: найнижча ціна та кваліфікований виконавець.  

Директива ЄС більше орієнтована на якісні критерії, передбачає гнучкий підхід і дає 
більше можливостей для застосування у поєднанні із ціновим критерієм також і критеріїв 
якості, на відміну від Закону «Про публічні закупівлі».  

 
2. Відсутність в Законі України «Про публічні закупівлі» вимог до проведення  

допорогових закупівель. 
З метою уникнення відкритих торгів недобросовісні замовники часто застосовують 

практику свідомого поділу предмету закупівлі на частини (лоти) та підписують прямі 
договори з «вигідними» підрядниками користуючись тим, що дія Закону України «Про 
публічні закупівлі» не поширюється на допорогові закупівлі. 

При цьому відповідно до листа Мінекономрозвитку України від 14.09.2016 № 3302-
06/29640-06 «Щодо планування закупівель» при здійсненні процедур закупівель, вартість 
яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацом 2 та 3 частин 1 статті 2 Закону, 
замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, 
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установлених Законом, та можуть, а не зобов’язані використовувати електронну систему 
закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та 
виконавця робіт для укладення договору, замовник самостійно приймає рішення про 
використання електронної системи закупівель під час здійснення допорогових 
закупівель.  

Встановлення вимог в Законі України «Про публічні закупівлі» в частині проведення 
допорогових закупівель, зокрема обов’язкового застосування електронної системи 
закупівель під час здійснення допорогових закупівель сприятиме зниженню потенційного 
корупційного ризику. 

 
3. Відсутність чітких рекомендацій (методичних рекомендацій, посібника з 

закупівель) які б, зокрема, давали конкретні рекомендації щодо визначення предмету 
закупівлі та визначення коду, надавали однозначне розуміння норм «спосіб 
документального підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, 
«аналогічні договори», «підтвердження кваліфікації та матеріально-технічної бази», 
«формальні помилки» та інше.  

 
4. Нечіткість визначення предмету закупівлі у дорожній галузі.  

• Виявлені випадки зловживання замовників під час здійснення закупівель послуг 
з проведення поточного середнього ремонту окремими ділянками. 

Закупівля послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг окремими 
ділянками, як правило, проводиться на відкритих торгах. Разом з тим, в більшості випадків, 
у тендерній документації відсутня інформація щодо розташування цих ділянок та 
конкретних обсягів послуг і робіт які необхідно виконати, проектна документація не 
розробляється, контроль за обсягами та якістю виконаних робіт практично не можливий, що 
у свою чергу призводить до значного завищення вартості тендерної пропозиції, 
неможливості  притягнення до відповідальності як підрядника, так і замовника. 

• Маніпуляції при визначені об’єкту закупівлі та визначені коду CPV. На сьогодні 
застосування положень ДБН А.2.2-3:2014 та ГБН Г.1-218-182:2011 та кодів наведених у  
ДК 021 дає замовнику з одного боку широкі можливості для найбільш точного визначення 
предмета закупівлі та відповідного коду, а з іншого поле для маніпуляцій. Посилаючись на 
наказ Мінекономрозвитку України від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження порядку 
визначення предмета закупівлі» замовник на свій розсуд визначає об’єкт та вид послуг 
встановлюючи предмет закупівлі. Зокрема, з метою уникнення розроблення проектної 
документації та подальшого контролю замовники, посилаючись на ГБН Г.1-218-182:2011,  
встановлюють замість капітального  поточний середній ремонт. Крім того, такі види робіт як 
реконструкція або капітальний ремонт автомобільної дороги можуть бути віднесені за ДК 
021 як мінімум до трьох кодів ДК 021:2015: 45233000-9 — Будівництво, влаштовування 
фундаменту та покриття шосе, доріг; 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній 
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зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 
поверхонь або 45233120-6 – Будівництво доріг. Такий стан речей призводить до відсутності 
контролю з боку громадськості, низької якості доріг та значного здорожчення на наступних 
етапах. 

 

5. Недосконалість нормативної бази у галузі будівництва, зокрема ДБН А.2.3-4:2015 
«Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» 

Прояви недобросовісної конкуренції  з боку підрядників на будівельному ринку 
шляхом звернень до АМКУ щодо неправомірності встановлення замовником вимог до 
розташування асфальтобетонних заводів, як наслідок скасування результатів торгів або 
затягування часу визнання результатів, що обумовлено недосконалістю нормативної бази 
у галузі будівництва, зокрема ДБН А.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. 
Проектування. Частина ІІ. Будівництво». 

 
6. Недостатня компетентність замовників при організації торгів та подальшому 

контролі за виконанням контрактів (зокрема, підготовлення тендерної документації,  
визначення предмета закупівлі, обсягів робіт та технічних характеристик,  підготовлення 
договірної документації відповідно до результатів конкурсу, здійснення незалежного 
контролю відповідності обсягів та  якості робіт). 

 
РЕКОМЕНДАЦІІ 
 
Мінекономрозвитку України 
• Розробити та внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» в частині 

встановлення вимог до проведення допорогових закупівель  та обов’язкового застосування 
електронної системи закупівель під час здійснення допорогових закупівель. 

• Провести детальне обговорення Закону України «Про публічні закупівлі» в частині 
застосування співвідношення цінових та нецінових критеріїв 50 / 50 % при закупівлі робіт 
або послуг і наближення до Директиви 2014/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
26 лютого 2014 року про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/ЄС. 

 
Мінінфраструктури, Укравтодору 
• Розробити Методичні рекомендації з проведення процедур закупівель робіт і 

послуг у дорожній галузі (посібник із закупівель) які б надавали конкретні рекомендації щодо 
визначення предмету закупівлі та коду згідно з ДК 021, однозначне розуміння норм 
«підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям», «аналогічні договори», 
«підтвердження кваліфікації та матеріально-технічної бази», «формальні помилки» та інше. 
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Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку 
• Внести зміни до наказу Мінекономрозвитку України від 17.03.2016 № 454 «Про 

затвердження порядку визначення предмета закупівлі» в частині: 
заборони здійснення закупівель послуг з проведення поточного середнього ремонту 
окремими ділянками;  
конкретизації предмету закупівлі для дорожньої галузі відповідно до ДК 021, ДБН 
А.2.2-3:2014 та	ГБН Г.1-218-182:2011 (щодо об’єктів та видів послуг). 
 
Мінінфраструктури, Мінрегіону  

Розробити та затвердити  зміни до ДБН А.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. 
Проектування. Частина ІІ. Будівництво» в частині забезпечення належної якості 
асфальтобетонної суміші під час укладання, визначити, що час з моменту виготовлення 
асфальтобетонної суміші до моменту її укладання не повинен перевищувати трьох годин. 

 
Мінінфраструктури, Мінрегіону, Укравтодору 
• Розробити проект Закону України стосовно внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у частині залучення інженера-консультанта під час реалізації проектів з 
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. 
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ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО БУЛИ 
ВИКОРИСТАНІ ПРИ АНАЛІЗІ 

 
1. Конституція України  
2. Господарський кодекс України  
3. Цивільний кодекс України 
4. Закон від 25.12.2015 № 922-Viii «Про Публічні Закупівлі» 
5. Закон України	від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»  
6. Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України» 
7. Закон України від 18.09.1991 № 1562-XII «Про джерела фінансування дорожнього 

господарства України»  
8. Закон України від 14.12.1999 № 1286-XIV «Про концесії на будівництво та 

експлуатацію автомобільних доріг» 
9. Закон України від 17.11.2016 № 1763-VIII «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої 
галузі»  

10. Закон України від 17.11.2016 № 1762-VIII «Про внесення змін до Закону України 
«Про джерела фінансування дорожнього господарства України» 

11. Закон України від 17.11.2016 № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними 
дорогами загального користування» 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 439 «Про 
затвердження Положення про Державне агентство автомобільних доріг України» 

13. Наказ Мінекономрозвитку України від 17.03.2016 № 454 «Про затвердження 
порядку визначення предмета закупівлі»;  

14. Наказ Мінекономрозвитку України від 18.03.2016 № 477 «Про затвердження 
порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» 

15. Наказ Мінекономрозвитку України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження 
форм документів у сфері публічних закупівель» 

16. ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник (CPV) 
17. ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) 
18. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» 
19. ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. 

Види ремонтів та переліки робіт» 
20. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» 
21. Директива 2014/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 

року про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/ЄС 
22. Аналітичний звіт. Закупівлі  служб автомобільних доріг областей України 2017 р. 

Ремонт доріг у 2017 році. Частина I: проведення торгів 
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23.  Аналітичний звіт «Публічні закупівлі поточного, середнього, капітального 
ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, 
оголошені обласними службами автомобільних доріг протягом першого півріччя 2018 р.» 

24. Зелена книга «Системний перегляд якості державного регулювання ринків 
«Проектування об'єктів будівництва», BRDO 

 
ДОДАТОК 2. ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В 
АНАЛІТИЧНІЙ ЗАПИСЦІ 
 

змова - схему чи домовленість між двома або більшою кількістю учасників торгів, з 
відома або без відома замовника, для встановлення тендерних цін на штучних та 
неконкурентоспроможних рівнях 

корупція - пропозиція, надання, отримання або вимагання будь-якої матеріальної 
цінності задля впливу на дії державного службовця в процесі закупівель або під час 
виконання контракту 

корупційний ризик - ймовірність того, що відбудеться подія корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на 
досягнення органом влади визначених цілей та завдань 

лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури - наземні, надземні або 
підземні лінійні об'єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, 
переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо 

послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), зокрема, транспортні 
послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-
конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а 
також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт 

поточний середній ремонт - відновлення необхідних транспортно-експлуатаційних 
показників проїзної частини (рівності та шорсткості покриттів шляхом влаштування 
поверхневих обробок, тонкошарових покриттів або інших шарів зносу), виправлення 
незначних пошкоджень окремих елементів автомобільної дороги (земляного полотна, 
укосів виїмок та насипів, водовідведення, штучних споруд та інших) і доведення елементів 
облаштування до нормативних вимог 

предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у 
межах єдиної процедури закупівлі, на які учасникам дозволяється подавати пропозиції 
конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі 
застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається 
замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення 
процедури закупівлі має бути не менше двох пропозицій, крім випадків застосування 
замовником переговорної процедури закупівлі 
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роботи - проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний 
ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, 
роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи,  технічне переоснащення  
діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому  числі геодезичні роботи, буріння, 
сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до 
кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт 

частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, робіт 
чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати 
пропозиції конкурсних торгів, або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі 
застосування переговорної процедури закупівлі. Для проведення процедури закупівлі на 
кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій, крім 
випадків застосування замовником переговорної процедури закупівлі 

шахрайство - викривлення фактів для того, щоб вплинути на процес закупівлі або 
виконання контракту на шкоду замовника, і включає в себе змову серед учасників торгів (до 
або після подання тендерних пропозицій) з метою встановлення тендерних цін на штучних 
та неконкурентоспроможних рівнях і позбавлення замовника переваг вільної та відкритої 
конкуренції 

уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері публічних закупівель 


