
Рубан Марії Ж-36 
                                                             31 мільйон 

        Наразі триває ремонт дороги на трасі “Маріуполь-Запоріжжя”. Її не раз в 
інтерв’ю міністри та депутати називали “дорогою життя”. Скільки планували 
витратити на неї коштів з державного бюджета та чи відповідають “звітності” 
посадовців цифри хоча б не на ділі, а на папері - про це далі у матеріалі. 

 
Як відомо, капітальний ремонт дорожньої артерії півдня розпочали ще у 2017 

році. За перші два роки було відремонтовано 54 км і витрачено близько 2 млрд 
гривень. У цьому році дорожники планували відновити ще 65 км.  

 
Ремонтні роботи планують завершити в жовтні. Принаймні, про це заявив В. о. 

голови "Укравтодору" Славомір Новак 2 серпня під час робочої поїздки до 
Запорізької області.  

Також, він заявив, що на у загальному на ремонт дороги у Донецькій та 
Запорізькій з бюджета на 2019 рік було виділено близько 1,2 мільярдів гривень: 

 
ТЕЗА 1: "На 2019 рік на ремонт дороги у двох областях – Донецькій та 

Запорізькій – було виділено близько 1,2 млрд грн.”. 
 
Дійсно, на сайті Кабміну, ми можемо знайти інформацію про те, що виділено на 

2019 рік на ремонт доріг у двох областях виділено 1 млрд. грн (розпорядження від 

06 лютого 2019 р. № 103-р про «Деякі питання фінансування об’єктів капітального 

та поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування 

державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – 

Маріуполь за маршрутом Запоріжжя – Маріуполь у 2019 році».)  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-finansuvannya-obyektiv-kapitalnogo-ta-potochnogo-serednogo-remontu-avtomobilnoyi-dorogi-zagalnogo-koristuvannya-derzhavnogo-znachennya-n-08-borispil-
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-finansuvannya-obyektiv-kapitalnogo-ta-potochnogo-serednogo-remontu-avtomobilnoyi-dorogi-zagalnogo-koristuvannya-derzhavnogo-znachennya-n-08-borispil-


Після, в рамках митного експерименту, було виділено ще 198 млн. Проте, що 

важливо, не відомо, чи справді встигають засвоїти кошті за призначенням. Тому що, 

зазвичай, конкурси на проведення робіт неможливо провести швидко. 

Вердикт: ПРАВДА 

 

ТЕЗА 2: “Зараз завдяки перевиконанню Дорожнього фонду прийнято рішення 

виділити ще 1,2 млрд. Так, завдяки гарному плануванню робіт додаткові 1,24 млрд 

гривень на реставрацію дороги виділили лише 14 серпня, але на цей час уже були 

проведені тендери на всю протяжність дороги, що дозволило негайно розпочати 

роботи”. 

Для перевірки цієї тези достатньо зайті на сайт Укравтодор. Тут є «рішення про 

збільшення обсягів фінансування на ремонтно-будівельні роботи було прийнято 

Урядом 14 серпня  2019 р. Відповідно до нього, запропоновано направити додаткові 

кошти в сумі понад 1,24 млрд. грн. на продовження ремонту автодороги Н-08 

https://ukravtodor.gov.ua/press/news/vyznachenyi_prezydentom_ukrainy_stratehichnyi_korydor_n-08_za_marshrutom_zaporizhzhia_mariupol_tsoho_roku_bude_zaversheno_povnistiu.html
https://ukravtodor.gov.ua/press/news/vyznachenyi_prezydentom_ukrainy_stratehichnyi_korydor_n-08_za_marshrutom_zaporizhzhia_mariupol_tsoho_roku_bude_zaversheno_povnistiu.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-dorozhnogo-t140819
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-dorozhnogo-t140819


Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь за маршрутом Запоріжжя – 

Маріуполь». 

А згідно з розпорядженням, Кабміну від 14 серпня 2019 р. № 634-р, розподіляються 

залишки коштів на спеціальному фонді державного бюджету на автомобільні 

дороги. 

Також знаходимо, що на трасу Н-08 на ділянці від Запоріжжя до Маріуполя уряд 

додатково виділив 1 млрд. 209 млн. грн., а НЕ 1 млрд. 240 млн. грн. 

Вердикт: НАПІВПРАВДА  

Отже, Славомір Новак округлив трохи цифру. Це трохи - 31 мільйон гривень. 

Помилка чи правда?! Дякуємо, що не мільярдів! 

 

ТЕЗА 3: “У Запорізькій області роботи на трьох (з чотирьох) ділянок вже 

завершено”. 

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/1968818756551365/


 

Ця теза розміщена у дописі-звіті з робочої поїздки Славоміра Новака у соцмережі 

Facebook “Укравтодор”. 

На сайті Укравтодор є звіт по виконанню робіт на трасі Н-08 за маршрутом 

Запоріжжя – Маріуполь. У ньому бачимо, що станом на 8 липня 2019 року ремонт на 

трьох ділянках було виконано на 60%.  

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/1968818756551365/
https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/1968818756551365/
https://zp.ukravtodor.gov.ua/press/news/51003.html


 

Проте, варто зазначити, що у різних виконавців прогрес виконання різниться. Як 

приклад: ТОВ “Альтком” завершив поточний середній ремонт 5,3 км з запланованих 

6 км. 

Як підтвердження, скрін з того ж звіту Укравтодору: 

 

На інших ділянках також вже завершували дорожні роботи: 

https://zp.ukravtodor.gov.ua/press/news/51003.html


 

Тож, шляхом перевірки та аналізу ми бачимо, що на момент виступу дійсно могло 

бути відремонтовано три ділянки з чотирьох. 

Вердикт: ПРАВДА  

 

 



 


