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Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у відповідь
на Ваш запит від 05.11.2021 б/н щодо надання детальної інформації про
будівництво концесійного автошляху Львів – Краковець від 1999 року, та
повідомляє таке.
У березні 2015 року Кабінетом Міністрів України (витяг з протоколу
№ 39 засідання Кабінету Міністрів України від 31.03.2015) доручено
Державному агентству автомобільних доріг провести концесійний конкурс з
будівництва та експлуатації нової автомобільної дороги Львів – Краковець на
умовах концесії (далі – концесійний конкурс).
У травні 2015 року Укравтодором оголошено концесійний конкурс.
Протягом строку, встановленого для подання претендентами концесійних
заявок на участь у конкурсі (далі – заявки), до Конкурсної комісії з проведення
концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію нової автомобільної
дороги Львів – Краковець (далі – Конкурсна комісія) надійшли заявки від:
Консорціуму «Концесійні Транспортні Магістралі» (Україна) та компанії
«Bouygues Travaux Publics» (Франція).
Відповідно до графіку проведення концесійного конкурсу 24 липня 2015
року відбулося розкриття поданих заявок.
За результатами опрацювання та оцінки поданих заявок на засіданні
Конкурсної комісії від 04.09.2015 № 8 Укравтодором (Концесієдавцем)
відповідно до вимог абзацу 2 пункту 15 Порядку проведення концесійного
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конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 № 1521, а також вимог
пункту 2.4 Інструкції для претендентів, подані заявки визначено такими, що не
відповідають умовам концесійного конкурсу, конкурс визнано таким, що не
відбувся. Заявка Консорціуму «Концесійні Транспортні Магістралі» (Україна)
не відповідала кваліфікаційним вимогам конкурсної документації, а заявка
компанії «Bouygues Travaux Publics» (Франція) містила фіксовану пропозицію,
яка перевищувала очікувану вартість проекту в 2 рази (800 млн. євро проти 400
млн. євро очікуваної вартості)
Голова
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