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Шановний пане Ткаченко! 

 

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у відповідь 

на лист Міністерства інфраструктури України від 06.07.2020 № 500/0/20-п до 

інформаційного запиту Ткаченка В. від 05.07.2020 та до листа Міністерства 

інфраструктури України від 08.07.2020 № 9205/25/10-20 до інформаційного 

запиту Ткаченка В. від 05.07.2020, повідомляє. 

В рамках реалізації спільного між Україною та Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проєкту «Другий проект покращення автомобільних 

доріг та безпеки руху» передбачена наступна структура проєкту: 

Компонент 1. Відновлення автомобільної дороги . 

Етап І.  

1. Капітальний ремонт та реконструкція автомобільної дороги М-03  

Київ – Харків – Довжанський (км 210+000 – км 220+782, км 228+000 –  

км 239+317, км 258+000 – км 275+000, км 282+000 – км 300+550, км 300+550 – 

км 323+000, км 329+050 – км 333+250).  

Етап ІІ. Будівництво обходів трьох населених пунктів на автомобільній 

дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни - Полтава:  

- Лот 2.7 обхід с. Покровська Багачка (км 220+782 – км 228+000) - 7,2 км; 

- Лот 2.8 обхід с. Красногорівка (км 275+000 – км 282+000) - 7 км; 

- Лот 2.9 обхід м. Полтава І черга (км 333+800 – км 339+300) - 5,5 км. 

Компонент 2. Поліпшення безпеки дорожнього руху. 

Поліпшення безпеки дорожнього руху (капітальний ремонт та 

реконструкція) відповідно до рекомендацій EuroRAP на автомобільній дорозі 

М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка (через Вінницю)  

км 291+240 – км 332+052. 
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Компонент 3. Інституційна підтримка та посилення. 

Надання технічних консультаційних послуг, обладнання та забезпечення 

навчання для підвищення ефективності управління автошляхами на території 

Позичальника відповідно до міжнародної практики та з акцентом на 

інституційному посиленні автодорожньої галузі, спрямованому на: 

впровадження та зміцнення управління через ефективне функціонування галузі; 

сприяння кращій гарантії якості на всіх етапах циклу управління Проєктами; 

сприяння прозорості в управлінні та зміцнення управління безпекою 

дорожнього руху. 

Чинною структурою проєкту не передбачено реалізацію такого 

компоненту, як друга ділянка обходу Полтава км 4+144 автомобільної дороги 

М-22 – км 340+961 автомобільної дороги М-03. 

Відповідно до наведеного вище, відсутня розроблена проектна 

документація та тендерна документація на будівництво такої ділянки, не 

зазначена орієнтовна вартість будівництва, та відповідні тендерні процедури не 

проводились. 

 

З повагою 

 

 

Голова                                                                        Олександр КУБРАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова 287 52 00 


