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Кабінет Міністрів України

Міністерство інфраструктури України спільно з Державним агентством 
автомобільних доріг України, Київської обласною державною адміністрацією та 
Київською міською державною адміністрацією на виконання доручення 
Першого віце-прем’єр-Міністра – Міністра економіки України від 02.12.2021 
№ 54180/1/1-21 щодо визначення замовника з розробки техніко-економічного 
обґрунтування та проєктної документації на будівництво переходів через 
р. Дніпро (один із варіантів – тунельний перехід через р. Дніпро) від вулиці 
Столичне шосе до автомобільної дороги загального користування державного 
значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на ділянці Київ – Бориспіль) та 
від вул. Богатирської до вул. Оноре де Бальзака м. Києва повідомляє.

Укравтодор листом від 20.12.2021 № 5754/1/06-04/10-737/05-21 повідомив, 
що підтримує ініціативу розвитку інфраструктури для зменшення кількості 
заторів і забезпечення належного пересування транспортних засобів у м. Києві 
та, у разі делегування повноважень, готовий бути замовником розроблення 
техніко-економічного обґрунтування та проєктної документації на будівництво 
тунельних переходів у м. Києві.

Водночас, своїм листом від 07.12.2021 № 7014/05/34.08-2021 Київська 
обласна державна адміністрація повідомила, що відповідно до статті 12 Закону 
України «Про автомобільні дороги» здійснює управління автомобільними 
дорогами загального користування місцевого значення, при цьому підтримує 
пропозицію щодо будівництва зазначених переходів та в якості замовника з 
розроблення техніко-економічного обґрунтування і проєктно-кошторисної 
документації пропонує залучити Службу автомобільних доріг у Київській 
області.

Київська міська державна адміністрація своїм листом від 24.12.2021 
№ 002-1240 повідомила, що будівництво переходів через р. Дніпро (один із 
варіантів – тунельний перехід через р. Дніпро) від вулиці Столичне шосе до 
автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 та від 
вул. Богатирська до вул. Оноре де Бальзака (далі – проєктні транспортні 
переходи) дозволить зменшити навантаження на вулично-дорожню мережу 
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міста та скоротить період перебування водіїв у транспортних заторах, сприятиме 
підвищенню безпеки дорожнього руху та покращенню екологічної ситуації. 

Також за інформацією Київської міської державної адміністрації, 
будівництво проєктних транспортних переходів через р. Дніпро передбачено 
чинним Генеральним планом м. Києва на період до 2020 року, Комплексною 
схемою транспорту м. Києва на період до 2020 року, а також проєктом 
Генерального плану м. Києва та його приміської зони на період до 2025 року та 
проєктом Комплексної схеми транспорту міста Києва у складі інтегрованого 
плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської 
зони.

Водночас повідомляємо, що із відкритих джерел (google.maps) відомо, що 
ділянка вул. Богатирської збігається з ділянкою автомобільної дороги загальною 
користування державного значення Р-69 Київ – Вишгород – 
Десна – Чернігів (додається). 

При цьому, у разі будівництва мостового переходу від вулиці Столичне 
шосе він буде дотичним із автомобільною дорогою загального користування 
державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (додається).

Враховуючи викладене, просимо доручити Мінінфраструктури, 
Державному агентству автомобільних доріг України, Київській міській 
державній адміністрації:

1. опрацювати питання передачі до сфери управління Служби 
автомобільних доріг у Київській області ділянок автомобільних доріг 
від вулиці Столичне шосе до автомобільної дороги загального користування 
державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на ділянці Київ – 
Бориспіль) та від вул. Богатирської до вул. Оноре де Бальзака в межах м. Києва 
та підготувати пропозиції щодо передачі згідно з Положенням про порядок 
передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності»;

2. визначити Службу автомобільних доріг у Київській області замовником з 
розробки техніко-економічного обґрунтування проєктної документації на нове 
будівництво переходів через р. Дніпро за рахунок коштів спеціального фонду 
державного бюджету, передбачених на фінансування об’єктів будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних 
доріг загального користування державного значення у 2022 році.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
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