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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ, 
ЯКІ ЗАЗНАЛИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ 

УКРАЇНИ
Анотація 
Вступ. Ключову роль в реалізації стратегії держави, щодо стимулювання економічного 

розвитку східних регіонів України, відіграє розвиток транспортної інфраструктури, найважливішою 
складовою якої є мережа автомобільних доріг державного значення. Частина доріг, що були 
пошкоджені внаслідок збройного конфлікту на сході України, залишаються в незадовільному стані. 

Проблематика. Збройний конфлікт на сході України на території Донецької та Луганської 
областей призвів до пошкодження та руйнування дорожньої інфраструктури, що у свою чергу 
ускладнило та здорожчало автомобільні перевезення. У наслідок руху великогабаритної та важкої 
військової техніки, що найчастіше рухались колонами, на автомобільних дорогах державного та 
місцевого значення спостерігаються вибоїни, просідання, руйнування країв дорожнього одягу, 
колійність.

Для покращення ситуації та приведення експлуатаційних показників до відповідного 
нормативу, було запроваджено ряд Державних цільових програм та проєктів. Але частина доріг 
залишилася зруйнованими та потребують фінансування для проведення ремонтів та реконструкції.

Мета й завдання роботи. Метою статті є висвітлення стану та перспектив розвитку дорожньої 
інфраструктури в регіонах, які зазнали негативного впливу збройного конфлікту на сході України.

Матеріали та методи. Під час написання статті було використано діалектичні методи 
наукового пізнання для формування переліку автомобільних доріг державного значення в східних 
регіонах України, насамперед аналіз та синтез. Також застосовано емпіричні методи пізнання, такі 
як опис, вимірювання та порівняння.

Результати. У роботі висвітлено та охарактеризовано стан дорожньої інфраструктури 
в регіонах, які зазнали негативного впливу збройного конфлікту на сході України та розкрито 
перспективи її розвитку.

Висновки. Необхідність у фінансуванні ремонту та відновлення доріг, що не були внесені 
до переліку уже затверджених та профінансованих програм, та формуванні чітких стратегічних 
напрямів можуть бути передбачені Програмою заходів щодо відновлення і розвитку автомобільних 
доріг загального користування державного значення у Донецькій та Луганській областях, що зазнали 
негативного впливу збройного конфлікту з урахуванням пріоритетів відновлення та розбудови 
миру, реалізації промислового потенціалу східних регіонів України та принципів розвитку усієї 
мережі автомобільних доріг загального користування державного значення України. Критичним 
для реалізації цього плану є прийняття Урядом програми відновлення та розвитку автомобільних 
доріг загального користування державного значення в регіонах, які зазнали негативного впливу 
збройного конфлікту на сході України.

Ключові слова: автомобільна дорога, витрати, дорожня інфраструктура, збройний конфлікт, 
планування, фінансування.
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Вступ

Внаслідок бойових дій на частині території Донецької та Луганської областей велика 
кількість об’єктів транспортної інфраструктури зазнала пошкоджень і руйнувань. На окупованій 
території знищено Донецький та Луганський аеропорти, залізничний вузол Дебальцеве, через 
пошкодження об'єктів інфраструктури (колії, мости, шляхопроводи) і знищення пристроїв 
електропостачання (тягових підстанцій, контактної мережі та енергетичного обладнання), зупинена 
робота залізничних вузлів Микитівка, Попасна, Ясинувата. Відсутня можливість відправляти 
вантажі з понад 50 основних вантажних станцій Донецької залізниці. Відповідно до цього, всі 
вантажні та пасажирські перевезення було перенесено на потужності автомобільного транспорту, 
що суттєво вплинуло на стан автомобільних доріг Донецької та Луганської областей.

Крім цього, у результаті збройного конфлікту на сході України, зруйновано більше 
1,5 тис. об'єктів транспортної інфраструктури, транспортні споруди, що знаходяться на автодорогах 
загального користування. Зазнали руйнувань 740,3 км автомобільних доріг загального користування 
у Донецькій області та 820,7 км — у Луганській області, а також 33 мости і шляхопроводи.

Для зниження соціального навантаження, відновлення та розвитку транспортної 
інфраструктури Донецької та Луганської областей було затверджено Державну цільову програму 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, в якій передбачено відновлення доріг 
місцевого значення. Крім цього, у регіоні роботи ведуться за Державною цільовою економічною 
програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—
2022 роки та ряду інших проєктів. 

Питанню перспектив розвитку дорожньої інфраструктури та дорожнього господарства 
зокрема, приділяли увагу науковці: Бурик М. М. в частині планувати розвитку дорожньої 
інфраструктури [1], Токар І. І в частині аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку дорожнього 
господарства [2], Серьогіна Н. В. в частині фінансування розвитку дорожньої інфраструктури [3], 
Лютий І. О. та Ювженко Н. М. в частині аналізу систем фінансування дорожньої інфраструктури 
[4] тощо. Але частина питань, що характеризують саме стан та розвиток дорожньої інфраструктури 
в регіонах, які зазнали негативного впливу збройного конфлікту на сході України залишаються не 
розкритими, а проблеми не вирішеними.

Виклад основного матеріалу

У Донецькій та Луганській областях, у наслідок негативного впливу збройного конфлікту 
на сході України, суттєво пошкоджена та зруйнована дорожня інфраструктура, а також 
ускладнена та погіршена економічна ефективність автомобільних перевезень. Внаслідок появи 
лінії розмежування залізничне сполучення в регіоні було розподілене на 2 паралельні колії, що 
унеможливило залізничні перевезення між густонаселеними територіями Старобільського, 
Білокуракинського, Новоайдарського, Біловодського та Марківського районів (в яких працюють 
понад 250 сільськогосподарських підприємств) та між ними й іншими регіонами України. У свою 
чергу таке становище передбачає перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом. 
Хоча обсяги перевезення вантажів дещо знизилися (рис. 1), вони все рівно у 2018 році перевищили 
100 млн т у Донецькій області та 4 млн т — у Луганській області.

Але, при значних зменшеннях обсягів перевезення вантажів у 2017–2018 роках порівняно з 
2010–2013 роками, спостерігаються значні показники вантажообігу (рис. 2).
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Рисунок 1 — Обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом в Донецькій та 
Луганській областях1)

Рисунок 2 — Вантажообіг автомобільного транспорту в Донецькій та Луганській областях1)

За період з 2015 по 2018 роки вантажообіг перевищує 2 000 млн ткм у Донецькій області 
та 500 млн ткм — у Луганській області. У 2019 році перевезення вантажів у Донецькій області 
зменшилося майже у 2 рази до рівня 1 073 млн ткм, а у Луганській області збільшилося до рівня 
651 млн ткм.

Крім вантажообігу, значним залишається та перевезення пасажирів. У 2016–2018 роках 
спостерігались майже незмінні обсяги перевезень пасажирів. Так, у Донецькій області перевезення 
автомобільним транспортом (автобусами) наближалось до 100 млн пасажирів (рис. 3).

У Луганській області цей показник дещо нижчий. Але, все рівно залишався суттєвим. 
Цьому підтвердженням є обсяги пасажирообороту в цих областях (рис. 4).

Починаючи з 2016 року спостерігається незначне збільшення пасажирообороту, цьому 
сприяло відновлення існуючих і створення нових транспортних зв’язків. 

1) за матеріалами [5, 6]. 
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Рисунок 3 — Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) у Донецькій 
та Луганській областях2)

Рисунок 4 — Пасажирооборот автомобільного транспорту в Донецькій та Луганській 
областях2)

Але збільшення товарообороту та пасажирообороту, що виконує автомобільний транспорт 
не можливий без якісних автомобільних доріг. Під час військових дій в Донецькій та Луганській 
областях значна частина автомобільних доріг втратила свої експлуатаційні характеристики та 
потребує капітального ремонту. У наслідок руху великогабаритної та важкої техніки, що найчастіше 
рухались колонами, на автомобільних дорогах державного та місцевого значення спостерігаються 
вибоїни, просідання, руйнування країв дорожнього одягу, колійність. Для покращення ситуації та 
відновлення автомобільних доріг було запроваджено ряд Державних цільових програм та проєктів:

1. Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. 
Постанова Кабміну України від 13.12.2017 № 1071 [7]. 

2. Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального 

2) за матеріалами [5, 6]. 
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користування державного значення на 2018—2022 роки затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.03.2018 № 382 [8].

3. Проєкт «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження — Проєкт 3В», 
схвалений розпорядженням голови ОДА Луганської області 24.07.2020 №517 [9].

Відновлення автомобільних доріг загального користування державного значення у 
Донецькій та Луганській областях надасть можливість:

 – забезпечити поступове нарощування транзитного потенціалу регіону шляхом 
формування сучасної транспортно-логістичної інфраструктури відповідно до європейських 
стандартів, що передбачає пріоритетний розвиток логістичних центрів складування, перероблення 
та сортування вантажів (у населених пунктах Артемівськ, Слов'янськ, Селідово, Новоазовськ, 
Мангуш, Володарське), а також удосконалення технологій перевезень на основі логістичних 
товаропровідних систем, надання послуг за принципом «єдиного вікна», що передбачає взаємодію 
портів, залізничного та автомобільного транспорту; 

 – покращеного доступу до залізничних вузлів і морського порту, вантажних митних 
комплексів, транспортних розв'язок та шляхопроводів, пунктів дорожнього сервісу, автостанцій (у 
населених пунктах Димитрове, Селідово, Новогродівка, Станиця Луганська, Лисичанськ) з метою 
розвитку й підвищення оперативності функціонування транспортної системи регіону; 

 – запровадити інтелектуальні транспортні системи (Intelligent Transport System (ІТS)) 
(поширених в країнах ЄС, Японії, Китаї, США), що забезпечують вищий рівень безпеки предмету 
транспортування, оскільки надасть інформацію про його рух та місцезнаходження в режимі 
реального часу. 

Крім зазначеного, потреба Служб автомобільних доріг у Донецькій та Луганській областях 
становить у:

 – проведенні капітального ремонту 9 мостів, з яких 3 зруйновані внаслідок бойових дій; 
 – відновленні інфраструктури на дорогах загального користування державного та 

місцевого значення, що зв’язують районні центри Донеччини та Луганщини з іншими регіонами 
України; 

 – будівництві під’їздів до залізничної гілки «Сватове – Білокуракине», що з’єднає 
залізницю «Кондрашівська-Нова – Лантратівка» (Старобільська ділянка) із залізницями України;

 – посиленні доріг і перегляду їх статусу доріг у напрямі його підвищення;
 – реконструкції існуючих автомобільних доріг місцевого значення за напрямками: 

Сватове (від автодороги Р-66) – Ізюм (Харківська область); Кремінна – Слов’янськ (Донецька 
область) і приведення їх у відповідність до параметрів доріг державного значення;

 – посиленні широтного транспортного зв’язку у напрямку Харківської області 
(проведення реконструкції існуючої регіональної дороги Р-07 Чугуїв – Мілове зі зміною її статусу 
на національну);

 – створенні мередіанального напрямку «північ-південь» — удосконалення ділянки 
територіальної дороги державного значення Т-13-02 від КПП «Танюшівка» до м. Старобільськ та 
приєднання її до національної дороги державного значення Н-21.

Для вирішення зазначених проблем можливо їх об’єднання в одній програмі відновлення та 
розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення в регіонах, які зазнали 
негативного впливу збройного конфлікту на сході України (далі — Програма), яка визначатиме 
основні завдання і заходи розвитку автомобільних доріг загального користування державного 
значення в Донецькій та Луганській областях та суміжних із ними областях за потреби. 

Програма може бути спрямована на забезпечення ефективного функціонування та розвитку 
наявної мережі автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутами 
міжнародних та національних транспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, 
комфортності та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів та забезпечення належного 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.
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Реалізацію Програми потрібно передбачити в довгостроковому плануванні завдань і заходів 
щодо відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування державного 
значення в Донецькій та Луганській областях, а також відновлення мостів, шляхопроводів та інших 
транспортних споруд (у тому числі зруйнованих в результаті збройного конфлікту на сході України) 
за маршрутним принципом з відповідною дорожньою інфраструктурою на підставі сучасних 
будівельних норм та стандартів, в яких враховується європейська практика та принципи.

Реалізація зазначеної програми забезпечить:
 – відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування 

державного значення і мостів за маршрутним принципом, Донецької та Луганської областей 
(Покровське – Дружківка – Костянтинівка – Краматорськ – Слов’янськ – Бахмут – Лисичанськ – 
Сєверодонецьк – Сватово – Троїцьке – Старобєльськ – Мелове), згідно із сучасними європейськими 
стандартами з відповідною дорожньою інфраструктурою;

 – завершення об'єктів незавершеного будівництва високого ступеня готовності з 
найвищим показником соціально-економічної ефективності;

 – поетапне впровадження довгострокових контрактів (на 5–7 років) на експлуатаційне 
утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (насамперед, 
міжнародних) з використанням нової системи оцінки результатів роботи підрядника на підставі 
кількісних показників транспортно-експлуатаційного стану, що корелюються з рівнем безпеки та 
споживчими якостями автомобільних доріг;

 – застосування науково-обґрунтованих методик і нормативів під час планування 
фінансування дорожнього господарства та переходу на середньострокове бюджетне планування;

 – активізацію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями для збільшення 
обсягу вибірки раніше залучених кредитних коштів на розвиток автомобільних доріг;

 – створення сприятливих законодавчих та організаційних умов для залучення інвесторів 
при будівництві й обслуговуванні автомобільних доріг на умовах концесії;

 – поетапний перехід до організації виконання дорожньо-будівельних робіт згідно з 
міжнародними стандартами «FIDIC» із залученням незалежних інженерів-консультантів до 
контролю якості робіт;

 – удосконалення матеріально-технічної бази дорожнього господарства;
 – активізацію інноваційної та науково-технічної діяльності в дорожньому господарстві, 

впровадження сучасних ефективних, енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів і технологій, що 
забезпечують високу якість та довговічність дорожніх та мостових конструкцій, недопущення 
шкідливого впливу дорожнього будівництва на навколишнє природне середовище (встановлення 
протишумових споруд, збереження шляхів міграції тварин, режиму охорони територій і об'єктів 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення);

 – запровадження геоінформаційної системи управління автомобільними дорогами 
загального користування державного значення та розвиток існуючих базових інформаційно-
аналітичних комплексів (СУСП, АЕСУМ, база даних ДТП тощо).

Висновки

Збройний конфлікт на сході України на території Донецької та Луганської областей 
призвів до пошкодження та руйнування дорожньої інфраструктури, що у свою чергу ускладнило 
та здорожчало автомобільні перевезення. У наслідок руху великогабаритної та важкої військової 
техніки, що найчастіше рухались колонами, на автомобільних дорогах державного та місцевого 
значення спостерігаються вибоїни, просідання, руйнування країв дорожнього одягу, колійність.

Для покращення ситуації та приведення експлуатаційних показників до відповідного 
нормативу, було запроваджено ряд Державних цільових програм та проєктів. Але частина доріг таки 
залишилася зруйнованими та потребують фінансування для проведення ремонтів та реконструкції.
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Відповідно, нагальна необхідність у фінансуванні ремонту та відновлення доріг, що не 
були внесені до переліку уже затверджених та профінансованих програм, спонукає до формування 
окремої Програми відновлення і розвитку автомобільних доріг загального користування 
державного значення у Донецькій та Луганській областях, що зазнали негативного впливу 
збройного конфлікту на сході України з урахуванням пріоритетів відновлення та розбудови миру, 
реалізації промислового потенціалу східних регіонів України та принципів розвитку усієї мережі 
автомобільних доріг загального користування державного значення України. 
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STATE AND PROSPECTS OF ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN 
THE REGIONS WHICH HAVE SENSED THE NEGATIVE IMPACT 

OF THE ARMED CONFLICT IN THE EASTERN UKRAINE

Abstract
Introduction. The development of transport infrastructure plays a key role in the implementation 

of the state strategy to stimulate the economic development of the eastern regions of Ukraine. Among 
other things, the most important component is the network of state roads. Some of the roads damaged by 
the armed conflict in eastern Ukraine remain in poor condition.

Problems. The armed conflict in eastern Ukraine in Donetsk and Luhansk oblasts has damaged 
and destroyed road infrastructure. This in turn has complicated and made road transport more expensive. 
As a result of the movement of large and heavy military equipment, most often moving in columns, on 
highways of state and local importance there are potholes, subsidence, destruction of the edges of the 
pavement, ruts.

To improve the situation and bring performance to the relevant standards, a number of State 
target programs and projects were introduced. But some roads still remain destroyed and need funding for 
repairs and reconstruction.

Purpose. The purpose of the article is to highlight the state and prospects of road infrastructure 
development in the regions that have been negatively affected by the armed conflict in eastern Ukraine.

Materials and methods. During the writing of the article, dialectical methods of scientific 
knowledge were used to form a list of highways of state importance in the eastern regions of Ukraine, 
primarily analysis and synthesis. Empirical methods of cognition, such as description, measurement and 
comparison, are also used.

Results. The paper highlights and characterizes the state of road infrastructure in the regions 
affected by the armed conflict in eastern Ukraine and reveals the prospects for its development.

Conclusions. The need to finance the repair and restoration of roads that have not been included 
in the list of already approved and funded programs, and the formation of clear strategic directions may 
be provided by the Program of measures for restoration and development of public roads in Donetsk 
and Luhansk regions. Armed conflict in eastern Ukraine, taking into account the priorities of restoring 
and building peace, realizing the industrial potential of the eastern regions of Ukraine and the principles 
of development of the entire network of public roads of state importance of Ukraine. Critical for the 
implementation of this plan is the adoption by the government of a program for the restoration and 
development of public roads of state importance in the regions that have been negatively affected by the 
armed conflict in eastern Ukraine.

Keywords: road, costs, road infrastructure, armed conflict, planning, financing.


