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ТОВ «Хабс Україна» 
 

info@hubs.info 
 

 
 

Державне агентство автомобільних доріг України в межах компетенції 
розглянуло лист ТОВ «Хабс Україна» (Діловий портал Hubs (Hubs.ua) від 

11.06.2021 11/06/2021-1 щодо використання металургійних шлаків при 
виконанні дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування 

державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Н-11 
Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв, Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Миколаїв 

у Дніпропетровській області  і повідомляє. 
Укравтодор не є суб’єктом господарювання і самостійно не здійснює 

закупівлі та облік матеріалів, зокрема і металургійних шлаків для виконання 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування 

державного значення. Закупівлю матеріалів для потреб дорожнього 
господарства здійснюють підрядні організації, які виграли конкурсні торги на 

виконання дорожніх робіт. Таким чином, інформація про механізм, технологію, 
шляхи переробки, гранулометричний склад металургійних шлаків та питання, 

пов’язані з логістикою процесу поставки та наступної переробки металургійних 
шлаків відсутня у розпорядженні Укравтодору, як на матеріальних носіях, так і 

в електронному вигляді. 
Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

06.08.2003 № 1221 «Деякі питання управління дорожнім комплексом» функції 
замовника з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних 

доріг загального користування державного значення покладені на Служби 
автомобільних доріг в областях. Службою автомобільних доріг у 

Дніпропетровській області листом від 05.07.2021 № 1-10/2126 на адресу  
ТОВ «Хабс Україна» надана відповідна інформація щодо порушених питань 

(додається). 
Внесення будь-яких змін до проектної документації, у тому числі 

пов’язаних із заміною матеріальних ресурсів, здійснюється шляхом коригування 
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проектної документації на підставі завдання на коригування, затвердженого 

Укравтодором. У 2021 році рішеннями Технічної ради Державного агентства 
автомобільних доріг України (протоколи № 3 від 18.02.2021 та № 10 від 

12.05.2021) схвалені основні проєктні рішення по об’єкту будівництва 
автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки 

– Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області на ділянці  
км 28+600 – межа Дніпропетровської області та у частині конструкції 

дорожнього одягу по об’єкту капітального ремонту автомобільної дороги 
загального користування державного значення Н-23 Кропивницький – Кривий 

Ріг – Запоріжжя на ділянці км 122+970 – км 132+736, ділянці км 140+056 – км 
155+050, км 155+050 – км 188+785, км 188+785 – км 193+785, км 193+785 – 

206+350, км 207+240 – км 212+044, км 222+410 – км 244+853, км 244+853 –  
км 272+849, Дніпропетровська область. Протоколи засідань Технічної ради 

Державного агентства автомобільних доріг України знаходяться у вільному 
доступі на офіційному сайті Укравтодору за посиланням 

https://ukravtodor.gov.ua/4489/protokoly.html. 
 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.  
 

  

 

Т. в. о. Голови                                                                            Євген КУЗЬКІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр Тимощук  

Анатолій Богданенко  287 40 07 

https://ukravtodor.gov.ua/4489/protokoly.html

