№ 21 від 22.09.16
Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
22.09.2016 року о 14:00-16:30,
приміщення Міністерства інфраструктури України,
м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. 603
Присутні:
Ім’я, Прізвище

Посада

Наталія Форсюк

Директор Національного Секретаріату CoST

Дмитро
Роменський

Заступник Міністра інфраструктури України керівник апарату

Андрій
Лисич

Радник заступника Міністра інфраструктури керівника апарату

Олексій
Соболев

Радник Міністра інфраструктури України

Володимир
Тарнай

Начальник відділу бюджетної політики Центру
політичних студій та аналітики «Ейдос»

Роман
Ходак

Голова Секретаріату Громадської Спілки
«Моя дорога»

Олена
Колтунова

головний спеціаліст управління інвестиційної
політики та міжнародних зв’язків Державного
агентства автомобільних доріг України

Олена
Медведєва

Виконавчий директор Асоціації міжнародних
автомобільних перевізників України

Святослав
Абрамов

Асистент Директора Національного Секретаріату
CoST

Леонід
Рибіцький

інженер-консультант CoST

Андрій
Вознюк

інженер-консультант CoST

Андрій
Плесницький

інженер-консультант CoST

Віталій
Стьожка

інженер-консультант CoST

Порядок денний:

№

Питання до обговорення

1.

Обговорення залучення до пілотних проектів CoST проекту “Реконструкція
і розширення Національного інституту раку”

2.

Обговорення питання приєднання проектів Укренерго до роботи CoST

3.

Обговорення плану презентації остаточних варіантів звітів громадськості та
ЗМІ

4.

Обговорення звернення до Укравтодору щодо надання доступу
верифікаційній групі до листування Укравтодору та
інженерів-консультантів за проектом реконструкції автомобільної дороги
М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці Лубни – Полтава

5.

Обговорення верифікаційного звіту за проектом “Проект реконструкції
автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці Лубни
– Полтава”

6.

Обговорення верифікаційного звіту за проектом “Капітальний ремонт
автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка”

СЛУХАЛИ:
1. Щодо залучення до пілотних проектів CoST проекту
“Реконструкція і розширення Національного інституту раку”
Н. Форсюк: представила присутнім пропозицію щодо залучення до
роботи Ініціативи нового проекту - “Реконструкції і розширення
Національного інституту раку”. Поінформувала про зацікавленість
керівництва Інституту раку та Міністерства охорони здоров’я України
щодо залучення проекту до пілотів CoST Україна.
Вирішили: погодити пропозицію в цілому, Національному
Секретаріату продовжити переговори з Національним Інститутом
раку та Міністерством охорони здоров’я щодо підготовки
Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю.
2. Щодо обговорення питання приєднання проектів Укренерго
до роботи CoST
Н. Форсюк: поінформувала присутніх про зацікавленість
ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго” щодо приєднання до
пілотних проектів CoST в рамках кредиту Світового банку “Другий проект
з передачі електроенергії”.
Вирішили: погодити пропозицію в цілому, Національному
Секретаріату
продовжити
переговори
з
“Укренерго”
та
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України щодо
підготовки Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю.
3. Щодо обговорення плану презентації остаточних варіантів
звітів громадськості та ЗМІ
Н. Форсюк: коротко розповіла присутнім про план презентації
верифікаційних звітів та висловила пропозицію щодо підготовки коротких
тез для членів КоНГ.
Також звернулася до Олени Медведєвої з проханням підготувати
короткі тези щодо позиції представників бізнесу стосовно проблемних
питань автомобільних доріг.

О. Медведєва: погодилась з пропозицією та висловила побажання
щодо формулювання резюме верифікаційних звітів, які мають містити
чіткі рекомендації для виправлення існуючих проблем.
Вирішили: погодити план презентації, визначити
презентації після затвердження остаточної редакції звітів.

дату

4. Щодо обговорення верифікаційного звіту за проектом
“Проект реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ –
Харків – Довжанський на ділянці Лубни – Полтава”
Після короткого обговорення члени КоНГ погодились прийняти
проект звіту в цілому, та затвердити остаточну редакцію в
онлайн-режимі після внесення всіх правок за результатами
обговорення членами КоНГ.
5. Щодо обговорення верифікаційного звіту за проектом
“Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ Знам'янка”
Після короткого обговорення члени КоНГ погодились прийняти
проект звіту в цілому, та затвердити остаточну редакцію в
онлайн-режимі після внесення всіх правок за результатами
обговорення членами КоНГ.

