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Call for Expression of Interest for work execution on 
reconstruction and new construction of public and housing 
facilities as well as engineering infrastructure of Ukraine 

Запит на вираження зацікавленості у виконанні робіт з 
відновлення та будівництва об’єктів громадського та житлового 
призначення, а також інженерної інфраструктури України 

  
Information Bulletin No. 1 Інформаційний бюлетень №1 

  
06 May 2022 06 травня 2022 
  
IOM, Mission in Ukraine, now posts this Informational Bulletin 
with clarifications regarding the Call: 

МОМ, Представництво в Україні, публікує даний Інформаційний 
бюлетень з наданням роз’яснень стосовно Запиту: 

  
Question No.1: Запитання №1: 

Is the List of Qualified Technical Personnel and Technical 
similar? Who exactly included in this list? 

Перелік технічно-кваліфікованого персоналу та Технічний 
персонал - це аналогічне поняття? Хто саме входить сюди? 

  
IOM answer: Відповідь МОМ: 
Qualified Technical Personnel or Technical are similar 
definitions (Form 1). Technical personnel - the staff directly 
involved in construction, construction management, engineers 
and technicians, specialists of technical engineering 
department, etc. 

Технічно-кваліфікований або технічний персонал поняття 
аналогічні (Формa 1). Технічний персонал – персонал 
безпосередньо зайнятий на будівництві, управлінні 
будівництвом, ІТР, спеціалісти виробничо-технічного відділу 
тощо. 

  
Question No.2: Запитання №2: 
Who included in the Administrative Support? Хто входить у число Адміністративного персоналу? 
  
IOM answer: Відповідь МОМ: 
Managers, deputy managers, employees who head the 
structural units of enterprises, as well as employees of the 
planning, finance and legal departments, accounting, labor and 
human resources, secretaries, couriers, etc. (Form 1) 

Керівники, заступники керівників, працівники, які очолюють 
структурні підрозділи на підприємствах, а також 
співробітники, що входять до складу планового, фінансового 
та юридичного відділів, бухгалтерії, відділу праці та кадрів, 
секретарі, кур’єри тощо (Форма 1) 

  
Question No.3: Запитання №3: 
What exactly is meant by Qualification/Degree? So, for 
example, according to the Ukrainian system qualification it is a 
complex set of indicators. Therefore, it is necessary what to 
specify according to your requirements. 

Що саме розуміється у понятті Кваліфкація (Qualification / 
Degree)? Так, наприклад, згідно Української системи кваліцікація 
- це, переважно, комплексний набір показників, тому потрібно 
уточнити що саме вказати згідно Ваших вимог 

  
IOM answer: Відповідь МОМ: 
The Qualification/Degree means the level of education: higher, 
bachelor, vocational, etc. (Form 1) 

Під поняттям Кваліфікація розуміється рівень освіти: вища, 
базова вища, професійно-технічна і т.д. (Форма 1) 

  
Question No.4: Запитання №4: 
Form 2 has a Field of Expertise/Specialization field. What 
should be indicated here? 

У Формі 2 є поле Спеціалізація Технічного персоналу (Field of 
Expertise / Specialization). Що слід вказати тут? 

  
IOM answer: Відповідь МОМ: 
Concretization, detailing of the position, acquisition of a 
person's ability to perform certain tasks and responsibilities 
within the specialty, etc. Here you can specify the availability of 

Конкретизація, деталізація посади, набуття особою 
здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки в 
межах спеціальності тощо. Тут можна вказати наявність 
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special certificates and / or expertise. It is not necessary to 
specify for the entire list of personnel. 

спеціальних сертифікатів та/або експертного досвіду. Не 
обов’язково вказувати для всього переліку персоналу.    

  
Question No.5: Запитання №5: 
Field "General experience in the field of construction". Is this 
field mandatory and will the application be verified if we do not 
have time to calculate this data, as the company now has about 
300 employees and separate statistics on the length of service 
of each of them in the field of construction have not been done 
before? 

Поле "Загальний досвід роботи у сфері будівництва" . Чи є це 
поле обов'язковим до заповнення і чи верифікують анкету, якщо 
ми не встигнемо підрахувати ці дані, адже зараз в компанії 
працює близько 300 працівників, а окремо статистики по стажу 
роботи кожного з них у сфері будівництва раніше не робили? 

  
IOM answer: Відповідь МОМ: 
It is desirable to fill in all the fields of Form 2. Please note that 
the list applies only to technical staff. However, in the case of a 
significant number of staff, it is possible to indicate in the notes 
under the list that the calculation of data for each employee 
was not carried out, and, if possible, indicate only “Average 
working experience in the construcution field” 

Бажано заповнити усі поля Форми 2. Звертаємо увагу, що 
перелік стосується лише технічного персоналу. Однак, у 
випадку значної кількості персоналу, можна вказати в 
примітках під переліком, що підрахунок даних по кожному 
співробітнику не проводився, та, за можливості, вказати 
тільки «Середній досвід роботи у сфері будівництва»    

  
Question No.6: Запитання №6: 
Field " Period of employment by Bidder, years" - to round the 
period to years or indicate full years of work? 

Поле "Період роботи в Учасника, років" - як заокруглювати 
період до років чи вказувати повних років роботи? 

  
IOM answer: Відповідь МОМ: 
Indicate full years of work (Form 2) Вказувати повних років роботи (Форма 2) 
  
Question No.7: Запитання №7: 
Could you please tell us whether documents from the 
consortium and other associations will be considered? 

Підкажіть, будь ласка, чи будуть розглядатися документи від 
консорціуму та інших об’єднань? 

  
IOM answer: Відповідь МОМ: 
In case of consortium, associations etc. please provide 
additionally the Cover letter regarding the consortium (signed 
and stamped scan-copy). A full set of documents specified in the 
clauses 6.1-6.10 should be submitted for each member of the 
consortium. 

У випадку консорціуму або інших об’єднань, будь ласка, 
надайте додатково супровідний лист щодо консорціуму 
(сканована копія з підписом та печаткою). Повний комплект 
документів, зазначених у пунктах 6.1-6.10, подається для 
кожного учасника консорціуму. 

  
  
With best regards, З повагою, 
Procurement department  Відділ Закупівель 
 
 


