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Народному депутатові України 

М. БЕЗУГЛІЙ 

Про будівництво  

Великої Окружної дороги 

 

Шановна Мар’яно Володимирівно! 

 

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) на Ваш депутатський запит від 04.12.2019 № 258/12, який 

надійшов з листом першого заступника Голови Верховної Ради України 

Стефанчука Р. О. від 20.12.2019 № 11/10-1023, про відновлення будівництва 

ділянки Великої Окружної дороги в Оболонському районі міста Києва 

повідомляє. 

Відповідно до рішень Київської міської ради від 23.10.2003 № 121-8/994 та 

від 17.09.2009 № 260/2329 земельні ділянки від просп. Маршала Рокоссовського 

до вул. Богатирської в Оболонському районі м. Києва (кадастрові номери 

8000000000:78:137:0022, 8000000000:78:029:0012, 8000000000:78:140:0001) 

площами 8,2032 га, 11,3570 га, 2,6304 га надано у постійне користування 

комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних 

споруд м. Києва» (далі – Дирекція) для будівництва другого пускового 

комплексу Великої Окружної дороги (державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою від 17.03.2010  

№ 04-9-00062). 

У складі об’єкта «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від 

просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом 

транспортної розв’язки в різних рівнях» виконано такі роботи: будівництво 

шляхопроводу через вул. Богатирську (в повному обсязі влаштовано 

буронабивні палі, монтаж конструкцій і виробів); будівництво шляхопроводу 

через залізницю (в повному обсязі влаштовано буронабивні палі, частковий 

монтаж конструкцій і виробів); будівництво підземного пішохідного переходу 
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(завершено загальнобудівельні роботи); збудовано та перенесено 50 гаражів; 

часткові роботи з перевлаштування інженерних мереж.  

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2019 № 1896 організовано 

01.11.2019 дорожній рух тимчасовим технологічним проїздом на ділянці Великої 

Окружної дороги від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Сім’ї Кульженків. 

Після чого виконання робіт на об’єкті призупинено у зв’язку з освоєнням 

передбачених асигнувань на 2019 рік. 

Введення в експлуатацію зазначеної ділянки Великої Окружної дороги 

заплановано після виконання повного комплексу будівельних робіт у 2021 році. 

Рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 455/8028 «Про внесення 

змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018‒2020 

роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 

№ 1042/1049» Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для Дирекції 

у 2020 році на виконання робіт з будівництва Великої Окружної дороги на 

ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом 

транспортної розв’язки в різних рівнях передбачено асигнування зі спеціального 

фонду бюджету міста Києва в сумі 500 000,0 тис. грн, зокрема за рахунок 

субвенції на утримання та розвиток автомобільних доріг –  

300 000,0 тис. грн. 

Збільшення кошторисної вартості будівництва об’єкта пов’язано із 

зростанням цін на матеріально-технічні та трудові ресурси, змінами діючих 

нормативів щодо визначення рівня прибутку і адміністративних витрат та 

виникненням додаткових обсягів робіт і витрат, зокрема зростання цін на основні 

будівельні матеріали (бетон, асфальтобетон, залізобетонні вироби), заміна 

основи насипу (заміна непридатного ґрунту із включеннями побутового і 

будівельного сміття). 

Крім того, за період призупинення робіт з 2001 до 2018 року на плямі 

забудови, що є фактично пусткою на межі міста, виникло несанкціоноване 

звалище, на яке вивозили побутове й будівельне сміття. У зв’язку з інтенсивною 

забудовою Мінського масиву (ЖК «Міністерський», ЖК «Яскравий» та ін.) 

звалище на плямі забудови Великої Окружної дороги набуло значного обсягу. 

У зв’язку з цим генеральна проєктна організація, ТОВ «Інститут 

«Київдормістпроект», виконала перерахунок кошторисної вартості зазначеного 

об’єкта.  

На основі експертного звіту ДП «Укрдержбудекспертиза» від 10.10.2018 

№ 00-1296-18/ПБ (копія додається) кошторисну вартість будівництва Великої 

Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до  

вул. Богатирської визначено у сумі 1125,5 млн грн та затверджено 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 27.02.2019 № 355. 
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Ознайомитися із цими документами можна в будь-який зручний час у 

приміщенні Дирекції за адресою: вул. Петра Болбочана, 6, понеділок – п’ятниця 

‒ з 09.00 до 18.00. Дату та час ознайомлення з документами просимо попередньо 

узгодити з провідним фахівцем відділу зв’язків з громадськістю та пресою 

Ольгою Власовою за телефоном: (044) 285 40 87. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2018 № 850 комунальну 

корпорацію «Київавтодор» визначено замовником робіт з реконструкції 

транспортної розв’язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в 

Оболонському районі. 

Проведено процедуру закупівлі робіт з розробки проєктно-кошторисної 

документації щодо об’єкта «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині 

вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі» на офіційному 

порталі ProZorro та визначено переможця, з яким укладено договір від 25.09.2018 

№ ТКДМП-1815/254-10 вартістю 16 040,472 тис. грн. Виконавець – товариство з 

обмеженою відповідальністю «Інститут «Київдормістпроект». Термін дії 

договору – до 31.12.2019. 

Зазначений договір не було реалізовано, кошти по ньому проєктанту не 

сплачувалися. Станом на 31.12.2019 проєктно-кошторисну документацію по 

об’єкту не розроблено. 

Враховуючи викладене, а також закінчення терміну дії договору, на 

сьогодні розглядається питання щодо розробки технічного завдання та 

повторного оголошення тендерної процедури на закупівлю робіт з розробки 

проєктно-кошторисної документації щодо об’єкта «Реконструкція транспортної 

розв'язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському 

районі». 

 

Додаток: копія експертного звіту ДП «Укрдержбудекспертиза» від 10.10.2018 

№ 00-1296-18/ПБ на 3 арк. в 1 прим.  

 

 

З повагою 

 

Голова                                                                                               Віталій КЛИЧКО 

 

 

 

 
Дмитро Рахматуллін 

Юрій Кравчук 366 63 38 




