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Державне агентство автомобільних доріг України 



 реалізація державної політики, а також внесення пропозицій 
щодо її формування у сфері дорожнього господарства; 
 
 здійснення управління автомобільними дорогами загального 
користування; 
 
 організація реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг, інженерії, дорожнього сервісу; 
 
 забезпечення технічного регулювання у сфері реконструкції та 
капітального ремонту автомобільних доріг; 
 

 здійснення управління об’єктами державної власності; 
 

реалізація міжнародних проектів у дорожній галузі. 

Основні завдання Укравтодору   
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72% вантажних та 82% пасажирських 

перевезень в Україні здійснюється 

автотранспортом 

Довжина автомобільних доріг загального 

користування становить 169,4 тис. км, в 

т.ч.: 

- дороги державного значення – 20,5 тис. 

км 

- дороги місцевого значення – 148,9 тис. км 
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Характеристика мережі автомобільних доріг загального 
користування 
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Мережа міжнародних та національних  
транспортних коридорів  



Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський 
Інвестиційний Банк 

млн. євро 

Перший проект “Реабілітація автомобільної дороги Київ – Чоп” 75 
Здано 497 км і 

продовжуються 
роботи за третім 

проектом 

Другий проект “Ремонт автомобільної дороги Київ – Чоп” 100 

Третій проект “Ремонт автомобільної дороги Київ – Чоп” і “Україна – 
проект європейських доріг” 400 

Четвертий проект “Покращення транспортно-експлуатаційного стану 
автомобільних доріг на підходах до м. Києва” 900 Реалізація  

Світовий банк млн. дол. США 

Покращення автомобільних доріг та безпеки руху 
400 Реалізація 

Покращення траспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги 
Київ – Харків - Довжанський на ділянці від м. Лубен до м. Полтави 600 Готується 

Японська агенція з міжнародного розвитку млн. дол. США 

Спорудження мостового переходу через р. Південний Буг в м. Миколаєві 
540 Готується 
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Всі проекти Укравтодору з МФО 



Укравтодор та JICA розпочали спільну роботу над Проектом 

“Спорудження мостового переходу через  

р. Південний Буг у    

м. Миколаїв”  

 

Вартість Проекту – 540  

мільйонів доларів США 

 

Проект знаходиться на  

стадії активної підготовки 
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Спільний проект із Японською агенцією з 
міжнародного співробітництва (JICA) 



 

 

    
 100% фінансування будівельних робіт забезпечує Приватний партнер 

 

 Ризики перевитрат на будівництво та експлуатацію бере на себе 
Приватний партнер 

 

 Ризик недоотримання Приватним партнером доходу бере на себе 
Держава 

 

 Уряд приймає рішення про Проект, фінансову модель повернення 
інвестицій, надання державних гарантій за зобов’язаннями Державного 
партнера, максимальний розмір плати за проїзд 

 

 Приватний партнер повертає інвестиції за рахунок:  
 плати за проїзд  
 плати за експлуатаційну готовність дороги 
 дотацій та компенсацій 

 
У 2009-2010 роках в законодавстві України були створені закони про 

концесії та ДПП в дорожній галузі 
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Принципи ДПП та розподіл ризиків 



• Можливість за короткий час 
збудувати нові автомобільні 
дороги, які будуть працювати на 
економіку держави,  

• Відтермінування виплат з 
державного бюджету  

• Зменшення навантаження на 
державний бюджет  

• Відсутність прямих державних 
гарантій для Приватного 
партнера 

• Перенесення ризиків 
будівництва та експлуатації на 
приватний сектор  

• Збільшення вартості проекту 
• Необхідність надання державної 

підтримки 
• Необхідність запровадження 

плати за проїзд з користувачів 
дороги 

ПЕРЕВАГИ: НЕДОЛІКИ: 
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Переваги і недоліки розбудови автомобільних доріг за кошти 
приватних інвесторів  



Сильні сторони Слабкі сторони 

Законодавча база ППП Немає практичного досвіду (історія успіху) 

Розуміння необхідності та підтримка 

МФО 

Політична підтримка 

Зацікавленість з боку потенційних 

інвесторів 

Відсутність бюджетного фінансування і 

обмежені ресурси на світових ринках 

(дешеві і довгі) 

Поліпшення макроекономічної ситуації Інституційний потенціал 

Можливості Небезпеки 

Інвестиційні потоки Світова фінансова криза 

Конкурентний ринок Інвестиційний ризик 

Нові технології і краща якість Політичний ризик 

Швидка модернізація економіки з 

великим потенціалом росту 

Законодавча база (система податкового та 

інвестиційного законодавства) 

Соціальні та економічні вигоди 

(розвинена інфраструктура) 

Ризик погіршення макроекономічної ситуації 
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SWOT-аналіз для ППП в Україні 



Кабмін 

УКРАВТОДОР 

Концесійна угода 

Контракт 
Контракт 

згідно 
специфікацій 
і стандартів, 
погоджених 
Укравтодоро

м 

Державний 
бюджет 

Окрема бюджетна програма 

Користувачі 

Дорога 

Незалежний інженер 

Плата за проїзд 

Плата за експлуатаційну 
готовність 

Розмір визначає КМУ 

Кредит під 
концесійну угоду 

Повернення 
кредиту і відсотків 

Страхові компанії 

Кредитори 
90 – 95 % вартості 
будівельних робіт 

Акціонери 
5 – 10 % вартості 

будівельних робіт 

Дотації та компенсації 
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Типова схема фінансової моделі 

Постанова КМУ про надання 
концесії і державних гарантій 

Підрядник на 
експлуатацію 

Підрядник на 
будівництво 

КОНЦЕСІОНЕР 
Фінансує 100 % вартості 

будівельних робіт 



 У 2007 році рекомендовано для реалізації у якості пілотного проекту на умовах 

державно-приватного партнерства (далі – ДПП) 

Найкоротший маршрут між Харківською областю та АР Крим 

Термін дії договору відповідно до законодавства - до 49 років 

Участь держави 

 Передача існуючої ділянки дороги Харків – Новомосковськ компанії-ДПП 

 Зобов’язання щодо відведення земель  

Вибір інвестора 

 На конкурсних засадах 

Державний партнер вносить до статутного капіталу компанії-ДПП існуючу ділянку 

дороги Харків – Новомосковськ, а приватний партнер - фінансовий вклад до 

статутного капіталу та залучає фінансування 
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Опис проекту “КПП Щербаківка – Харків – 
Новомосковськ” на умовах ДПП 



Існуючі автомобільні дороги: 
Щербаківка – Харків (М-20),  Харків – 
Новомосковськ (М-18) 

КПП “Щербаківка” – Харків (необхідно 
збудувати) 
Категорія дороги: I-а, 48,8 км 
Вартість : 3100 млн. грн.  
                  (298,95 млн. євро) 
Термін будівництва: 4 роки 

Існуюча автомобільна дорога Харків – 
Новомосковськ (Р-51) 
Категорія дороги: 1-а 
Вартість: 355, 15 млн. грн.  
                 (34,25 млн. євро) 
Термін виконання ремонту: 1 рік 
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Схема розташування автомобільної дороги “КПП 
Щербаківка – Харків – Новомосковськ” 



Співпадає з транспортним коридором “Чорноморське економічне 

співробітництво” 

Будівництво дороги забезпечить якісне транспортне сполучення 

південної та центральної частини України з півднем Європейського Союзу 

 Автомобільну дорогу включено до переліку об’єктів концесії 

 У 2010 році розроблено, а у 2011 році схвалено ТЕО будівництва першої 

черги автомобільної дороги Одеса - Рені на ділянці Одеса – Монаші з 

мостовим переходом через Дністровський лиман  
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Автомобільна дорога Одеса-Рені 



Одеса – Монаші (І черга) 
Категорія дороги: І-а, 81,0 км 
Міст: 5,7 км 
Вартість  мосту: 4,0 млрд.грн. (0,4 млрд. євро) 
Вартість: 8,2 млрд.грн. (0,8 млрд. євро) 
Тривалість будівництва: 5 років 

Одеса – Рені  
Категорія дороги: І-а, 261,0 км 
Розрахункова швидкість: 150 км/год 
Трафік: існуючий – 6200-10500 авт./д 
                 перспект. – 12000-22000 авт./д 
Вартість: 15,8 млрд. грн. (1,5 млрд. євро) 
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Схема розташування автомобільної дороги 
Одеса – Рені 



Дякую за Вашу увагу 
і 

ласкаво просимо в Україну 

Євген Теросипов 
Управління міжнародного співробітництва та інвестицій 

Тел. +380 44 287 74 08 
Факс: +380 44 287 41 18 

E-mail: forec@ukravtodor.gov.ua 
Web: www.ukravtodor.gov.ua   

15 Київ , 24 квітня, 2012 

Державне агентство автомобільних доріг України 

mailto:forec@ukravtodor.gov.ua
http://www.ukravtodor.gov.ua/

