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Сукупна протяжність автомобільних доріг загального користування складає 169,6 тис. км, з яких 46,6 тис. км це 
дороги державного значення. Зношеність дорожньої мережі України складає 97%, у тому числі 39% доріг державного 
значення не відповідають вимогам за міцністю і 51% за рівністю.

Основні причини слабо розвиненої дорожньої мережі та низької якості доріг – це недостатнє фінансування та неналежна 
експлуатація: 

 Згідно з даними Укравтодору, у 2018 році в Україні було відремонтовано трохи більше 1428 км, на 
що витрачено близько 22,85 млрд грн. Для нашої країни цей показник є рекордним щонайменше за 
останні 20 років, не дивлячись на те, що в процентному відношенні він складає лише 0,8% від загальної 
довжини автомобільних доріг. При цьому майже весь ремонт (близько 90%) є поточним середнім,  
а не капітальним.

 Значне збільшення транспортного навантаження та перевищення допустимих норм водіями вантажівок 
призводить до передчасного руйнування доріг. Недостатньо збудувати дорогу, необхідно ще й правильно 
нею користуватися. Інколи маса вантажівок досягає 100 тон, у той час як дорога може витримувати 
навантаження до 40 тон. У результаті економія компаній-перевізників кількох тисяч гривень на рейсі 
вилазить державі «боком», оскільки ремонт 1 км дороги коштує у середньому 10-15 млн грн.

Конкуренція на ринку невелика: більше 50% ринку дорожніх робіт, що здійснюються згідно з бюджетними програмами 
і проходять на тендерній основі через систему PROZORRO, займають лише 5 підрядників, з яких тільки один іноземний 
(турецька компанія ОНУР) і 4 українські (Автомагістраль-Південь, Техно-Буд-Центр, Ростдорстрой, ПБС).

Дорожнє будівництво та ремонт регулюються 50 чинними нормативно-правовими актами та невизначеною кількістю 
нормативно-технічних актів. З них 23 – це закони, 27 – підзаконні нормативно-правові акти. Окрім того, 5 актів є 
стратегічними документами і не є регуляторними. Неактуальними є 22% актів з перелічених вище, а 6% актів мають 
ознаки незаконних, оскільки відсутні підстави для прийняття таких актів.

У результаті аналізу виявлено 7 основних інструментів регулювання, що не виконують 5 основних цілей державного 
регулювання, оскільки вони стосуються будівництва в цілому, а не більш вузького предмету – будівництва доріг, а тим 
більше ремонтних робіт. 

Практично всі інструменти регулювання, як і державний контроль, стосуються будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту, що становлять невеликий відсоток (10-20%, з прогнозованим зростанням у найближчі роки до 40%). А види 
робіт, які є панівними принаймні останніх 5 років (середній поточний, ямковий ремонти, експлуатаційне утримання), не 
мають відповідних правових інструментів та перебувають поза державним контролем.

За результатами дослідження ринку будівництва та ремонту автомобільних доріг експерти BRDO дійшли висновку, що 
галузь потребує регуляторних змін, які забезпечать відповідність 100% протяжності доріг вимогам рівності та міцності, 
що можливе лише за умови збільшення фінансування, створення здорової конкуренції за рахунок спрощення доступу 
на ринок вітчизняним підрядникам та нерезидентам, контролю якості за усіма етапами дорожніх робіт від планування 
до експлуатації.

З МЕТОЮ НАПРАЦЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ  
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЧИНАЄ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ.  
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