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ТРАНСПОРТНА  ІНФРАСТРУКТУРА  РІВНЕНСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ  В  КОНТЕКСТІ  ПІДГОТОВКИ  ДО  

ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ 
 

В статті дана характеристика транспортної інфраструктури Рівненської 
області. Зроблений аналіз її готовності до забезпечення транспортних  

потреб проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.  
Запропоновано шляхи розвитку транспортної інфраструктури області. 
 

Сharaсtеristiс of a transport infrastructure of Rivne area is given in the article. 

The analysis of its readiness to providing of transport  

necessities of leadthrough of Championship of Europe from football in 2012 

years is done. The ways of development of a transport infrastructure of area are  

offered. 

 

Автодороги, автовокзали, аеропорти, залізниці, морські й річкові порти є 

візитною карткою будь-якої держави, оскільки саме вони першими зустрічають 

як іноземних гостей, так і власних громадян, що здійснюють подорожі в ту чи 

іншу частину країни чи за кордон. А від першого враження, як відомо, зале-

жить багато чого. І подальші взаємини між людьми і навіть між державами. 

Останнє особливо актуально для нашої держави в контексті підготовки Украї-

ни до проведення фінальних матчів Чемпіонату Європи 2012 року. 

На даний час мережа автомобільних доріг загального користування України 

складає 169,1 тис. км. Територією України пролягає сім автомобільних транс-

портних коридорів (міжнародні № 3, 5, 9 та національні „Балтійське море – Чо-

рне море”, „Європа – Азія” та Євроазійський). Довжина доріг за напрямками 

транспортних коридорів становить 5240 км. 

Територію України перетинають такі міжнародні автомагістралі як Київ – 

Москва, Одеса – Київ – Санкт-Петербург, Москва – Харків – Сімферополь, Ки-

їв – Донецьк – Ростов, Київ – Львів – державні кордони з країнами Євросоюзу, 

Київ – Одеса – Кишинів. Головними внутрішньодержавними магістралями є 

Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ – Дніпропетровськ – Сімферополь, Київ – Хар-

ків, Київ – Донецьк. 

Ці дороги не відповідають європейським стандартам за багатьма критерія-

ми, зокрема за швидкістю пересування, оснащеностю телекомунікаційними за-

собами. Лише 2,5 тис. км доріг державного значення побудовані за параметра-
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ми першої категорії, яка передбачає наявність чотирьох і більше смуг руху та 

пересування на високій швидкості [7]. 

Низькі транспортно-експлуатаційні показники доріг зумовлюють низьку 

експлуатаційну швидкість транспортних засобів, високі витрати пально-

мастильних матеріалів та високу частку транспортної складової у собівартості 

продукції. Собівартість перевезень у 1,5 раза, а витрати пального – на 30 відсо-

тків перевищують аналогічні показники у розвинутих країнах. 

Хоча би часткове покращення основних параметрів доріг дало б змогу 

створити умови для здійснення швидкого, комфортного, економічного і безпе-

чного перевезення пасажирів та вантажів автотранспортом, підвищило би кон-

курентоспроможність доріг щодо забезпечення транзитних перевезень та роз-

витку автотуризму, зміцнило би обороноздатність та економічну безпеку дер-

жави, її подальший соціально-економічний розвиток. 

А в умовах високого транзитного потенціалу, котрим володіє Україна, роз-

виток транспортної мережі міг би сприяти прискоренню її інтеграції в міжна-

родний економічний простір, а також збільшенню потоків іноземних туристів. 

Головним конкурентом автотранспорту є залізниця. Найважливішими залі-

зничними магістралями України є: Київ – Москва, Москва – Харків – Севасто-

поль, Харків – Донецьк – Ростов, Донбас – Кривий Ріг, Київ – Сімферополь, 

Київ – Харків, Київ – Одеса, Одеса – Львів, Київ – Львів – Чоп, Київ – Ковель – 

Брест. 

Практика свідчить, що залізницею користуються туристи, що подорожують 

відстанню від 500 до 1000 км. Тобто в контексті охоплення Українською заліз-

ницею туристів до ЄВРО-2012 в зону впливу потрапляють центральноєвропей-

ська частина Росії, Білорусь, Балтійські країни, Польща, Чехія, Словаччина, 

Угорщина, Румунія, Сербія, Болгарія, Молдова. 

Загалом транспортну інфраструктуру України досліджували О. Бакаєв,              

Б. Данилишин, Ж. Дерій, Е. Зінь, Н. Іванова, В. Ільчук, Є. Пащенко, Л. Чернюк, 

О. Ярош, І. Юхновський та інші. Але на даний час необхідний її аналіз з точки 

зору забезпечення саме потреб таких міжнародних заходів, як Чемпіонат Євро-

пи з футболу в кожному окремо взятому регіоні України, що тим чи іншим чи-

ном буде в цьому задіяний. 

Розвиток та реформування транспортної інфраструктури передбачені Зако-

ном України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату 

Європи 2012 р. з футболу в Україні” і Державною цільовою програмою підго-

товки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з 

футболу [2, 3, 5]. 

Значну роль в мережі автодоріг України ваідіграє територія теперішньої Рі-

вненщини, яка розташована на північному заході України у межах Західно-

Подільського регіону. На півночі вона межує з Республікою Білорусь (загальна 

протяжність кордону – 231 км), на заході – з Волинською (411 км), на півдні – з 
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Львівською (46 км), Тернопільською (93 км) і Хмельницькою (128 км), а на 

сході – з Житомирською (170 км) областями. 

Саме характеристика та аналіз автотранспортної інфраструктури Рів-

ненщини для найбільш ефективного її розвитку та використання під час про-

ведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 р. є метою даної роботи. Адже 

проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу згідно 

вимог УЄФА передбачає якісну та кількісну підготовку транспортної інфра-

структури як однієї з двох важливих компонент після спортивної. Відповідно в 

процесі підготовки до проведення ЄВРО-2012 необхідно в короткий термін ви-

рішити проблеми, пов’язані з незадовільним станом розвитку автотранспортної 

інфраструктури. Це сприятиме залученню інвестицій в регіони, створенню но-

вих робочих місць, підвищенню соціально-економічного рівня життя населен-

ня. 

Для цього передбачено будівництво в Україні мережі автодоріг європейсь-

кого рівня якості, які відповідатимуть як технічним, так і екологічним стандар-

там. Одна з перших з них – траса Схід – Захід, що з’єднає східний і західний 

кордони України і проходить через Львів, Дніпропетровськ, Донецьк з виходом 

на трасу Київ – Одеса. 

Через область також проходять окремі стратегічні євроазійські транспортні 

коридори. Серед них європейський маршрут Е40 – найдовший європейський 

автошлях, довжиною близько 8000 км, що з’єднує французьке місто Кале через 

Бельгію, Німеччину, Польщу, Україну, Росію, Казахстан, Узбекистан, Туркме-

ністан і Киргизстан з казахським містом Ріддер біля кордону з Китаєм (рис. 1) 

[8]. 

E40 в Україні, в основному, має 

дві смуги. Від Радивилова до Рів-

ного деякі частини дороги мають 

бар’єр між проїжджими частинами. 

На рівненській окружній дорозі 

E40 має 2 смуги. На всьому промі-

жку між Рівнем і Корцем E40 має 

бар’єр. Маршрут автошляху в 

Україні: Львів – Дубно – Рівне – 

Житомир – Київ – Лубни – Полтава 

– Харків – Ізюм – Слов’янськ – Де-

бальцеве – Луганськ – Краснодон – 

Ізварине автошляхами міжнарод-

ного значення М11, М06, М03, 

М04. 

Довжина шляху на території  

України — 1452 км. В межах Рівненської області представлена автошляхом 

міжнародного значення М06 на ділянці від Радивилова до Корця [15]. 

Рис. 1. Європейський маршрут Е40 

 

Сейчас не удается отобразить рисунок.
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М06 Київ – Чоп – автошлях міжнародного значення, на території України 

проходить територією Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та За-

карпатської обл. (рис. 2). На території Рівненської області співпадає із части-

ною Європейського автомобіль-

ного маршруту Е40; на території 

Львівскої і Закарпатської облас-

тей – Е50 (Брест (Франція) – Па-

риж – Прага – Ужгород – Донецьк 

– Ростов-на-Дону – Махачкала); 

на території Закарпатської області 

– Е573 (Пюшпекладань – Дебре-

цен – Ньїредьхаза – Чоп – Ужго-

род). Є частиною    європейських    

тран- 

спортних коридорів №3 та №5. 

       Починається в Києві, проходить через Коростишів, Житомир, Новоград-

Волинський, Корець, Рівне, Броди, Львів, Стрий, Сколе, Сваляву, Мукачево, 

Ужгород та закінчується на пропускному пункті Чоп, звідки прямує до Буда-

пешту (Угорщина). Загальна довжина – 821,5 км. 

Зараз здійснюється її капітальний ремонт – один з наймасштабніших буді-

вельних проектів автомобільних доріг в Україні. Втілити його в життя допома-

гає Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестицій-

ний банк [9]. 

Автошлях E373 на території України співпадає з автошляхом М07 (рис. 3). 

Автошлях довжиною 487 км 

має по одній смузі в кожному 

напрямку, пролягає від Києва 

до автомобільного прикордон-

ного переходу „Ягодин” [8]. 

Проходить по північно-

західних регіонах України, в 

Рівненській області через на-

селені пункти Рокитне, Сарни, 

Городець, Полиці [15]. Народ-

на назва – „Варшавка”. 

      На даний час триває її ре-

конструкція (розширення та покращення якості покриття. 

Автошлях E85 проходить через Литву, Білорусь; Україну. В Рівненській 

області проходить автошляхом міжнародного значення М19 з Луцька (Волин-

ська обл.) через Дубно на Кременець (Тернопільська обл.), Чернівці в Румунію 

і далі – до Болгарії, Туреччини та Греції (рис. 4) [8, 15]. Довжина – 2310 км. 

                  

Рис. 2.  Автошлях М06 

 

Рис. 3. Автошлях М07 
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H22 – національна 

автомобільна дорога державного 

значення Устилуг – Луцьк – Рівне 

проходить територією Волинської 

та Рівненської областей. Почина-

ється в Устилузі (на кордоні з 

Польщею), проходить через Воло-

димир-Волинський, Торчин, Луцьк 

і закінчується в місті Рівне (рис. 5) 

[8, 15]. 

     Загальна протяжність – 155,9 км. 

Важливе значення має автошлях 

регіонального значення Р05 Горо-

дище – Старокостянтинів, що про-

ходить Рівненською і Хмельниць-

кою областями через Дубровицю, 

Сарни, Костопіль, Рівне, Здолбунів, 

Острог, Славуту, Шепетівку і на кордоні переходить у Білоруський Р88. 

Враховуючи мережу автодо-

ріг міжнародного, національно-

го та регіонального значення Рі-

вненщини, можна прогнозувати 

значний пасажиропотік із Захід-

ної Європи саме через Рівнен-

щину (з Франції, Німеччини, 

Австрії, Чехії, Словакії, Польщі, 

Прибалтійських країн).  

І коли їх капітальний ремонт 

та реконструкція    фінансується  

 

на рівні кредитування міжнародними фінансовими установами та із держбю-

джету, то розвиток придорожньої інфраструктури покладено на місцеві бю-

джети, а ще більше – на приватні інвестиції, мета яких не завжди співпадає із 

стратегічними планами розвитку транспортної інфраструктури.  

Крім того, розвиток транспорту залучає до свого обслуговування перифе-

рійні ділянки придорожнього простору [11]. 

За даними Уряду, безпосередньому впливу транспортних коридорів підля-

гають прилеглі смуги територій України завширшки 150-200 кілометрів [1]. За 

умови розбудови розглянутих магістралей в рамках підготовки до ЄВРО-2012 

це забезпечило б інфраструктурний розвиток практично усієї території країни.  

Реалізація цієї державної програми дозволяє прив’язати до транспортних 

магістралей також туристичні об’єкти [7, 14]. 

           Рис. 4. Європейський маршрут Е85 

                    Рис. 5. Автошлях Н22 
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Вздовж транспортних коридорів, а особливо в місцях перетину магістралей 

та поблизу великих населених пунктів необхідні обслуговуючі комплекси, кот-

рі б надавали готельно-ресторанні та культурно-розважальні послуги, забезпе-

чували ремонт, технічне обслуговування транспортних засобів.  

Наявність же комплексних пунктів сервісного обслуговування, технічної та 

медичної допомоги вздовж основних автодоріг Рівненщини не відповідає не-

обхідним потребам [12]. 

Для забезпечення необхідної інфраструктури наземного транспорту між мі-

стами-господарями ЄВРО-2012; створення багатомовних інформаційних сис-

тем вздовж автодоріг; спільної організації іміджевих акцій; створення програм, 

які забезпечували би ефективну рекламу культурної спадщини та туристично-

рекреаційних ресурсів держав шляхом визначення нових та реклами існуючих 

туристичних шляхів, а також розвитку готельно-ресторанної інфраструктури, 

опрацювання концепції програми маркетингових дій, спрямованих на підви-

щення туристичної привабливості міст-господарів ЄВРО-2012 між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Польщі укладено Угоду про співробітництво під 

час організації фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВ-

РО-2012 [16]. 

Нами ж була досліджена щільність транспортної інфраструтури на єврош-

ляхах: Е40 – на ділянці Корець – Радивилів, Е373 – на ділянці Рокитне – Сарни, 

Е85 – на ділянці Дубно – Шепетин; на національній автодорозі Н22 в межах Рі-

вненської області та на регіональному автошляху Р05 на ділянці Сарни – Ост-

рог.  

Дослідження проводились методом складання „профілю” автодороги – фік-

суванням покілометрово всіх об’єктів транспортної інфраструктури автошляху 

для складання реальної картини забезпечення автошляху об’єктами технічного 

обслуговування автотранспорту, заправними станціями, готельними закладами 

та пунктами громадського харчування.  

Так, забезпеченість автозаправними станціями на цих ділянках варіює від 

одної до трьох на проміжку 25 км. Найменша концентрація АЗС спостерігаєть-

ся на ділянці Рокитне – Сарни автошляху Е373 (1), а найбільше АЗС – на діля-

нці „Дубно – Шепетин” автодороги Е85 (4).  

Найбільше закладів громадського харчування – на ділянці Рівне – Дубно ав-

тошляху Е40 (в середньому через кожні 5,4 км), а найменше – знову ж на діля-

нці Рокитне – Сарни автошляху Е373 (жодного).  

Готельних закладів найбільше на ділянці Рівне – Острог і найменше – на ді-

лянці Рокитне – Сарни автошляху Е373, де вони взагалі відсутні.  

Приведений матеріал свідчить про необхідність розбудови транспортної 

інфраструктури саме автошляху Е373. Тим паче, що вздовж нього розташована 

значна кількість рекреаційних штучних та природних комплексів, як, напри-

клад, Осницьке водосховище, біля якого бажано облаштувати готельно-

ресторанний комплекс. 
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Щодо пунктів технічного обслуговування автотранспорту, то вони здебіль-

шого розташовані в населених пунктах, найчастіше – в обласних та районних 

центрах. 

Задіяння місцевих туристичних об’єктів області під час транспортного об-

слуговування ЄВРО-2012 можливе тільки за рахунок розвитку місцевих доріг. 

Так, наприклад, Надслучанський регіональний ландшафтний парк („Надслу-

чанська Швейцарія”) сполучається з автошляхом М06 місцевими дорогами Ко-

рець – Велика Клецька – Соснове та Федорівка – Великі Межирічі – Соснове, а 

з автошляхом Р05 – автодорогою Р05  Березне – Соснове. 

Крім автодоріг через Рівненську область проходить мережа залізничних ма-

гістралей України, зокрема Київ – Львів – Чоп, Київ – Ковель – Брест, Здолбу-

нів – Лунінець (Білорусь), які також відіграють свою роль при перевезеннях 

пасажирів під час проведення ЄВРО-2012. Найбільш напруженими за обсягами 

перевезення пасажирів та вантажів є залізничний напрямок Київ – Львів – Чоп 

[13]. 

В Рівне розташований міжнародний аеропорт, який може використовувати-

ся як запасний під час проведення ЄВРО-2012. 

Основне завдання підготовки до ЧЄ-2012 на залізниці в межах Рівненської 

області та в Рівненському аеропорту є приведення вокзальної інфраструктури 

до європейського рівня. 

Найголовнішим наслідком розбудови транспортної інфратсруктури 

області буде значне поліпшення стану її автодоріг, що після проведення чемпі-

онату Європи з футболу ЄВРО-2012 матиме вагомий мультиплікативний 

ефект, залучить в економіку області значні фінансові інвестиції, створить нові 

робочі місця тощо. А зволікання вирішення існуючих транспортних проблем 

призведе до ускладнення процесу транспортування туристів, вболівальників та 

учасників тощо, що може привести до скорочення очікуваної кількості турис-

тів, які прибудуть на фінальну частину Чемпіонату Європи 2012 року з футбо-

лу внаслідок ускладнень транспортного сполучення. 

Для більш повного використання транспортних коридорів області необхід-

не задіяння прилеглих до них смуг, в яких розташовується транспортна інфра-

структура (АЗС, готельно-ресторанні комплекси тощо).  

Для ефективного проектування розміщення транспортної інфраструктури 

вздовж автошляхів необхідно будувати так-звані „профілі” автошляхів, які мо-

жуть в подальшому використовуватися автотуристами, будучи опублікованими 

в якості довідників, розміщеними в мережі Інтернет, включені в системи GPS 

навігації тощо. 

У контексті вирішення поставлених проблем підготовки транспортної ін-

фраструктури області до чемпіонату з футболу ЄВРО 2012 видається доціль-

ним врахувати досвід Португалії та Німеччини, зокрема щодо прогнозування 

очікуваної кількості туристів та учасників ЄВРО-2012. 
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