
Результати пре-ТЕО шести пілотних проєктів (1/2)

Довжина, всього 1398 км

Ремонтні роботи на 
початковому етапі:

Капітальний ремонт

Поточний ремонт

Приблизна к-кість 
користувачів 
автодоріг за день

862 км

277 км

1065 км

50,000

Реконструкція

Категорія

Будівництво нових 
сегментів доріг

185 км

557 км

106 км

14 км

Поточний ремонт Капітальний ремонт Реконструкція            Об’їзд        Недавно відремонтовано

27 км

Категорія

Категорія



Результати пре-ТЕО шести пілотних проєктів (2/2)

Всього початкових 
капітальних вкладень

$1.5-2
млрд

Назва дороги Протяжність Типи робіт, що будуть виконуватися

Початкові 
капітальні 

вкладення, м 
дол. США 

(приблизно) 

Харків-Дніпро-
Запоріжжя

(M-29, M-04, M-18)
276 км Поточний (143 км) і капітальний (107 

км) ремонт
370

Бориспіль-Полтава
(M-03)

292 км Поточний ремонт(137 км) 180

Херсон-Миколаїв
(M-14)

64
км

Реконструкція (31 км), капітальний (25 
км) і поточний(4 км) ремонт, 

будівництво об’їзної дороги (5 км)
310

Київ-Житомир-
Рівне (M-06)

308 км Капітальний (39 км) і поточний (247
км) ремонт

370

Яготин-Ковель-
Луцьк

(M-07,M-19)
146 км Реконструкція (33 км), поточний (26 

км) і капітальний (2 км) ремонт
240

Дніпро-Кривий Ріг-
Миколаїв

(M-04, H11)
312 км

Реконструкція (42 км), капітальний 
ремонт (12 км) і будівництво об’їзної 

дороги (9 км)
290



M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя

Технічна оцінка: усі потреби маршруту були враховані
• Капітальні вкладення

• Поточний ремонт 145-ти км дороги, що відноситься до 1-ої категорії
• Відновлення (капітальний ремонт) 103-ох км Маршруту
• Відновлення мостів та розв’язок; будівництво додаткових смуг
• Розрахунки включають додаткові (непередбачені) витрати
• Усі необхідні протягом 30 років ДПП ремонтні роботи на 276-тикілометровому 

сегменті дороги.

• Операційні витрати
• На нормативному рівні використовувалися українські державні стандарти

технічного обслуговування доріг

• Безпека на дорогах та соціальна складова
• Пішохідні мости у селах
• Розвороти, дорожні знаки, освітлення, 

бар’єрні огорожі тощо.

Початкові кап. 
вкладення*

$370M

Початкові дорожні 
роботи

Відсутні

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

*усі капітальні вкладення/витрати на тех. обслуговування наведено відповідно до поточних цін



M-03 – Бориспіль-Полтава

Технічна оцінка: всі потреби маршруту були враховані
• Капітальні вкладення

• Поточний ремонт 137-ми км дороги, що відноситься до 1-ої категорії
• Відновлення мостів, розв’язок
• Будівництво TIR-паркінгів
• Розрахунки включають додаткові (непередбачені) витрати
• Усі необхідні протягом 30 років ДПП ремонтні роботи на 292-охкілометровому 

сегменті дороги.

• Операційні витрати
• На нормативному рівні використовувалися українські державні стандарти 

технічного обслуговування доріг

• Безпека на дорогах та соціальна складова
• Багаторівнева транспортна розв’язка у м. Хорол
• Автоматизовані світлофори, дорожні знаки, 

освітлення тощо.

Початкові кап. 
вкладення*

$180M

Початкові дорожні 
роботи

Відсутні

Поточний ремонт

*усі капітальні вкладення/витрати на тех. обслуговування наведено відповідно до поточних цін



M-14 – Херсон-Миколаїв

Технічна оцінка: всі потреби маршруту були враховані
• Капітальні вкладення

• Реконструкція 31 км дороги для покращення до 1-ої категорії
• Відновлення (капітальний ремонт) 25-ти км Маршруту
• Поточний ремонт 4 км дороги, що належить до 1-ої категорії
• Будівництво 4 км об’їзної дороги навколо села Посад-Покровське
• Розрахунки включають додаткові (непередбачені) витрати
• Усі необхідні протягом 30 років ДПП ремонтні роботи на 69-тикілометровому 

сегменті дороги.

• Операційні витрати
• На нормативному рівні використовувалися українські державні стандарти

технічного обслуговування доріг

• Безпека на дорогах та соціальна складова
• 5 багаторівневих розв’язок (біля с. Шевченкове, Копані, тощо)
• 10 пішохідних переходів

Початкові кап. 
вкладення*

$310M

Початкові дорожні роботи

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

Необхідна 
реконструкція

Будівництво об’їзду

*усі капітальні вкладення/витрати на тех. обслуговування наведено відповідно до поточних цін



M-06 – Київ-Житомир-Рівне

Технічна оцінка: всі потреби маршруту були враховані
• Капітальні вкладення

• Поточний ремонт 247-ми км дороги, що належить до 1-ої категорії
• Відновлення (капітальний ремонт) 39-ти км Маршруту
• Розрахунки включають додаткові (непередбачені) витрати
• Усі необхідні протягом 30 років ДПП ремонтні роботи на 308-микілометровому 

сегменті дороги.
• Операційні витрати

• На нормативному рівні використовувалися українські державні стандарти 
технічного обслуговування доріг

• Безпека на дорогах та соціальна складова
• 3 багаторівневі розв’язки (вкл. розв’язку між трасами M-06 і P-49)
• Будівництво 40 пішохідних мостів, встановлення автоматизованих світлофорів на 

30-ти пішохідних переходах 
• Дорожні знаки, освітлення тощо.

Початкові кап. 
вкладення*

$370M

Початкові дорожні роботи

Відсутні

Поточний ремонт

Частково: і поточний, і 
капітальний ремонт

*усі капітальні вкладення/витрати на тех. обслуговування наведено відповідно до поточних цін



M-07/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк

Технічна оцінка: всі потреби маршруту були враховані
• Капітальні вкладення

• Поточний ремонтof 145-ти км дороги, що відноситься до 1-ої категорії
• Відновлення (капітальний ремонт) 103-ох км Маршруту
• Відновлення мостів
• Розрахунки включають додаткові (непередбачені) витрати
• Усі необхідні протягом 30 років ДПП ремонтні роботи на 146-тикілометровому 

сегменті дороги.

• Операційні витрати
• На нормативному рівні використовувалися українські державні стандарти 

технічного обслуговування доріг

• Безпека на дорогах та соціальна складова
• Будівництво багаторівневих транспортних розв’язок
• Дорожні знаки, освітлення, бар’єрні огорожі тощо.

Початкові кап. 
вкладення*

$240 M

Початкові дорожні роботи

Відсутні

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

Реконструкція

*усі капітальні вкладення/витрати на тех. обслуговування наведено відповідно до поточних цін



M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв

Технічна оцінка: всі потреби маршруту були враховані
• Капітальні вкладення

• Реконструкція 42-ох км дороги для покращення до 1-ої категорії (сегмент Дніпро-
Кривий Ріг) 

• Відновлення (капітальний ремонт) 12-ти кілометрів Маршруту
• Будівництво об’їзної дороги навколо Нового Бугу (9 км)
• Розрахунки включають додаткові (непередбачені) витрати
• Усі необхідні протягом 30 років ДПП ремонтні роботи на 312-тикілометровому 

сегменті дороги.
• Операційні витрати

• На нормативному рівні використовувалися українські державні стандарти 
технічного обслуговування доріг

• Безпека на дорогах та соціальна складова
• 5 багаторівневих транспортних розв’язок
• 10-20 пішохідних мостів
• Дорожні знаки, освітлення, бар’єрні огорожі

Початкові кап. 
вкладення*

$290M

Початкові дорожні 
роботи

Відсутні

Капітальний 
ремонт

Власність міської 
ради

Реконструкція

Об’їзд Нового Бугу

*усі капітальні вкладення/витрати на тех. обслуговування наведено 
відповідно до поточних цін


