
 

Додаток 1 до листа 
Чернігівської обласної 
державної адміністрації 
21.02.2019 №01-46/1150 

 

ПЕРЕЛІК                                                                                                                      
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

поточний середній ремонт яких було зроблено у 2018 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету  

 

№ 
з/п 

 

Назва об’єкту  
Об'єм 

виконання  
(км) 

1 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250110    
Бахмач-Халимонове на ділянці км0+000-км5+000, (окремими ділянками) 0,7 

2 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О250106    
Гайворон-Голінка на ділянці км0+000-км13+000, (окремими ділянками) 1,1 

3 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О250111    
Григорівка -Перше Травня на ділянці км0+000 - км17+100 (окремими ділянками) 0,4 

4 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С250108 
Фастівці-Шевченка на ділянці км0+000-км7+400 (окремими ділянками) 0,1 

5 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О250205    
Бобровиця - Рудьківка - Сухиня на ділянці  км0+000-км12+700, (окремими 
ділянками) 

0,6 

6 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О250216    
Кобижча -Свидовець на ділянці км0+000-км29+300, (окремими ділянками) 1,2 

7 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О250311    
Високе-Головеньки-Нові Млини на ділянці  км0+000-км17+000, (окремими 
ділянками) 

1,8 

8 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  С250316    
Омбиш-Остер на ділянці км0+000-км6+500, (окремими ділянками) 0,9 

9 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250404    
Варва-Хукалівка-Поділ на ділянці км0+000-км18+800, (окремими ділянками) 0,9 

10 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250409    
Озеряни-Макушиха-Нове на ділянці км0+000-км11+300, (окремими ділянками) 0,6 

11 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250505    
Городня-Бурівка на ділянці км0+000-км29+800, (окремими ділянками) 1,0 

12 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250511    
Развинівка-Вихвостів-/Тупичів-Івашківка/ на ділянці км0+000-км8+700, 
(окремими ділянками) 

0,3 

13 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250504   
Смичин-Конотоп - Смяч на ділянці км0+000-км12+900, (окремими ділянками) 0,9 

14 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250508 
Тупичів-Куликівка-Макишин на ділянці км0+000-км20+400, (окремими 
ділянками) 

0,9 

15 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250601    
Ольшана-Качанівка  на ділянці км0+000-км22+100, (окремими ділянками) 1,4 

16 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250602    
Дорогинка-Крупичполе на ділянці  км0+000-км19+200, (окремими ділянками) 0,9 

17 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250614   
Максимівка-Іржавець-Ступаківка на ділянці  км0+000-км17+100, (окремими 
ділянками) 

  



18 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250718    
Пархимів-Тарасів-Новики-/М01/ на ділянці км0+000-км13+500, (окремими 
ділянками) 

0,7 

19 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250722    
Горбачі - Патюти  на ділянці км0+000-км12+800, (окремими ділянками) 0,8 

20 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250720    
Остер- Романьки-Бірки на ділянці км0+000-км8+500,(окремими ділянками) 0,5 

21 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення   С250733 
/Т-25-28/ - Жеребецьке  на ділянці км0+000-км2+500,(окремими ділянками) 0,1 

22 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення   О250719   
Димерка-Борсуків-Самійлівка на ділянці км0+000-км13+000,(окремими 
ділянками) 

0,3 

23 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250804   
Криски-Понорниця-Верба на ділянці км0+000-км14+000, (окремими ділянками) 1,0 

24 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250801   
Іваньків- /Т25-39/ на ділянці км0+000-км10+100, (окремими ділянками) 0,7 

25 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250805 
Короп-Атюша-Поліське на ділянці км0+000-км25+000, (окремими ділянками) 0,4 

26 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250920    
Корюківка-Наумівка-Перелюб-Погорільці-Семенівка на ділянці км0+000 -
км7+300, (окремими ділянками) 

1,5 

27 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250907 
Холми-Козилівка на ділянці км0+000-км9+000, (окремими ділянками) 0,3 

28 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення   О251001    
Куликівка-Авдіївка-Виблі-/Р67/ на ділянці км0+000-км29+800, (окремими 
ділянками) 

0,9 

29 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251105    
Березна-Бігач на ділянці км0+000-км13+800, (окремими ділянками) 1,2 

30 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251114 
/Т25-42/-Куковичі на ділянці км0+000-км4+800, (окремими ділянками) 0,5 

31 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251224    
Заньки - Дуболугівка  на ділянці  км0+000-км10+300, (окремими ділянками) 1,5 

32 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251203   
Талалаївка-Лосинівка на ділянці км0+000-км11+300,(окремими ділянками) 1,2 

33 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251302    
/Р-65/-Горбове-Об'єднане-Блистова  на ділянці км0+000-км30+800, (окремими 
ділянками)            

0,9 

34 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення   О251713   
Костобобрів-Грем'яч на ділянці км0+000-км33+100, (окремими ділянками)   0,7 

35 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251312 
/Р-12/ -Леньків на ділянці км0+000-км4+700, (окремими ділянками)     

36 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251410    
Носівка-Яблунівка-Ясна Зірка  на ділянці км0+000-км18+000, (окремими 
ділянками)   

0,8 

37 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251406   
Носівка-Лосинівка-Велика Дорога на ділянці км0+000-км32+100, (окремими 
ділянками)   

1,4 

38 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251407   
Рівчак-Степанівка-Софіївка на ділянці км0+000-км4+600, (окремими ділянками)     

39 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення   О251509    
Прилуки-Сергіївка на ділянці км0+000-км29+500, (окремими ділянками) 1,7 



40 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення   О251513    
Боршна-Смош-Ряшки-Оникіївка на ділянці км0+000-км16+500,(окремими 
ділянками) 

1,0 

41 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251506   
Мала Дівиця-Дмитрівка-Білорічиця на ділянці км0+000-км15+000, (окремими 
ділянками) 

0,9 

42 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251602    
Ріпки-Високинь-Павлівка на ділянці км0+000-км24+800, (окремими ділянками) 1,5 

43 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251613   
Великі Осняки-Сибереж-Гучин на ділянці км0+000-км10+000, (окремими 
ділянками) 

0,7 

44 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  С251611   
Петрики-Кратинь-Петруші на ділянці км0+000-км11+500, (окремими ділянками) 0,7 

45 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251703    
Жадове - Погорільці на ділянці км0+000-км12+400, (окремими ділянками) 0,3 

46 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251701 
Семенівка-Карповичі  на ділянці  км0+000-км14+800, (окремими ділянками) 0,5 

47 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення   О250920    
Корюківка-Наумівка-Перелюб-Погорільці-Семенівка на ділянці км37+300-

км60+000, (окремими ділянками) 
0,8 

48 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251803    
Велике Устя-Бутівка на ділянці км0+000-км5+100, (окремими ділянками) 0,2 

49 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251804    
Чорнотичі - Кудрівка-Лозова на ділянці км0+000-км17+700, (окремими 
ділянками) 

0,7 

50 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О251901    
Срібне -Карпилівка на ділянці км0+000-км11+800, (окремими ділянками) 1,0 

51 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О250104    
Дмитрівка-Красний  Колядин-Скороходове-Бабчин на ділянці км0+000-

км24+600, (окремими ділянками) 
1,0 

52 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  С252009    
Під'їзд до ст.Талалаївка  на ділянці км0+000-км0+700, (окремими ділянками) 0,5 

53 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О252112    
Довжик-Кархівка-Андріївка на ділянці км0+000-км31+200,(окремими ділянками) 1,8 

54 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О252110    
М.Коцюбинське - Жукотки - Шибиринівка - Антоновичі на ділянці км0+000-

км19+500,(окремими ділянками) 
0,8 

55 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О252127    
Терехівка-Березанка на ділянці км0+000-км7+000,(окремими ділянками) 0,4 

56 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О252108 
/М-01/ - Золотинка на ділянці км0+000-км6+400, (окремими ділянками) 0,3 

57 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення  О252202    
Тур`я-Гута-Студенецька на ділянці км0+000-км25+700, (окремими ділянками) 1,1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК                                                                                                                      
з поточного середнього ремонту автомобільних доріг комунальної власності у 2018 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету (державний дорожній фонд) 

№ 
з/п 

Предмет закупівлі згідно оголошення 

Об'єм 
виконання 
договору 

(кв.м.) 

1 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Садова в с. Курінь Бахмацького району Чернігівської області. 1230 

2 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Південна в с. Бахмач Бахмацького району Чернігівської області. 800 

3 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Центральна в с. Стрільники Бахмацького району Чернігівської області. 2094 

4 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Київська в с. Кобижча Бобровицького району Чернігівської області. 958 

5 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Литвина в с. Кобижча Бобровицького району Чернігівської області. 616 

6 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Гоголя – вул. Шевченка в с. Марківці Бобровицького району Чернігівської області. 1244 

7 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Трубинська в с. Ядути Борзнянського району Чернігівської області. 3200 

8 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Набережна в с. Ядути Борзнянського району Чернігівської області. 1800 

9 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по 
вул.Вороного в с. Журавка, Варвинського району Чернігівської області. 2100 

10 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Б.Хмельницького в с. Івашківка Городнянського району Чернігівської області. 2428 

11 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Гагаріна в с. Лемешівка Городнянського району Чернігівської області. 1706 

12 
 Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Воскресінська в м. Ічня Ічнянського району Чернігівської області. 1044 

13 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Піщана в м. Ічня Ічнянського району Чернігівської області. 1080 

14 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Гарама в с. Петрушівка Ічнянського району Чернігівської області. 666 

15 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Франка в смт Козелець Козелецького району Чернігівської області. 1500 

16 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Розумовських в смт Козелець Козелецького району Чернігівської області. 2262 



17 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Свириденка в смт Понорниця Коропського району Чернігівської області. 1136 

18 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Монастирська в с. Рихли Коропського району Чернігівської області. 1482 

19 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Михайлівська в смт Холми Корюківського району Чернігівської області. 1036 

20 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Шевченка в м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області. 1529 

21 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Козацька в с. Салтикова Дівиця Куликівського району Чернігівської області. 1910 

22 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Миру в с. Феськівка Менського району Чернігівської області. 387 

23 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Дружби в с.м.т. Макошино Менського району Чернігівської області. 454 

24 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Сотницька в смт Березна Менського району Чернігівської області. 294 

25 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Феодосіївська в смт Березна Менського району Чернігівської області. 96 

26 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності в м. Мена 
по вул. Вокзальна Менського району Чернігівської області. 3150 

28 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Власенків в с. Кукшин Ніжинського району Чернігівської області. 924 

29 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Садова – вул. Терешкової в с. Курилівка Ніжинського району Чернігівської області. 978 

30 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Свободи в с. Бирине Новгород-Сіверського району Чернігівської області. 972 

31 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Слобідська в с. Бирине Новгород-Сіверського району Чернігівської області. 504 

32 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Селянська в с. Троїцьке Новгород-Сіверського району Чернігівської області. 666 

33 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Центральна в с. Троїцьке Новгород-Сіверського району Чернігівської області. 588 

34 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Зелена в с. Стахорщина Новгород-Сіверського району Чернігівської області. 318 

35 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вулиці 
Маяковського (окремими ділянками) в с. Макіївка, Носівського району, 
Чернігівської області. 

2034 

36 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вулиці 
Покровська в с. Рівчак-Степанівка, Носівського району, Чернігівської області. 2262 

37 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Харлана – вул. Преображенська, в с. Яблунівка, Прилуцького району, Чернігівської 
області. 

1550 

38 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Шевченка в с. Манжосівка Прилуцького району Чернігівської області. 1252 

39 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Івана Мазепи в с. Заїзд Прилуцького району Чернігівської області. 1989 

40 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Першотравнева в с. Вербичі Ріпкинського району Чернігівської області. 986 

41 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Річна в с. Вербичі Ріпкинського району Чернігівської області. 1314 

42 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Святомиколаївська в смт. Ріпки Ріпкинського району Чернігівської області. 200 



43 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Васильєва в смт Ріпки Ріпкинського району Чернігівської області. 450 

44 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Кільцева в смт Замглай Ріпкинського району Чернігівської області. 1187 

45 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Молодіжна в смт Замглай Ріпкинського району Чернігівської області. 1167 

46 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Шевченка в смт Замглай Ріпкинського району Чернігівської області. 396 

47 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Б.Хмельницького в м. Семенівка Семенівського району Чернігівської області. 1330 

48 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Червона Площа в м. Семенівка Семенівського району Чернігівської області. 1170 

49 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Корнєва в смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області. 1890 

50 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Довженка в смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області. 277 

51 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Миру в смт Срібне Чернігівської області. 1170 

52 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Енергетиків в смт Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області. 1967 

53 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Молодіжна (окремими ділянками) в с. Роїще Чернігівського району Чернігівської 
області. 

3120 

54 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Перемоги в с. Боромики Чернігівського району Чернігівської області. 1507,5 

55 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Лащенка (окремими ділянками) в с. Тур’я Сновського району Чернігівської області. 1277 

56 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Усіка (окремими ділянками) в с. Тур’я Сновського району Чернігівської області. 333 

57 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Лозівська (окремими ділянками) в с. Чепелів Сновського району Чернігівської 
області. 

401 

58 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Шевченка (окремими ділянками) в с. Чепелів Сновського району Чернігівської 
області. 

800 

59 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Київська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області. 8533 

60 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Козача (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області. 1925 

61 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Земська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області. 3056 

62 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Андріївська (окремими ділянками) в м. Прилуки Чернігівської області. 789 

63 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Шевченка в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. 744 

64 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Вокзальна в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. 744 

65 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Козацька в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. 1652 

66 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Губернська в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. 1652 

67 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Б.Майстренка в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. 1349 

68 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 
Різдвяна в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. 1236 



69 
Капітальний ремонт дороги вул.Незалежності в м.Ніжин, Чернігівської області (1 
черга) 6250 

70 

Ділянка дороги проспекту Миру (відмосту р.Десна до Катерининської церкви) в 
м.Чернігові  

 

 

 

 

 

Перелік  
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної 

власності на яких виконано роботи за   кошти іншої субвенції, наданої обласному бюджету 
Корюківським, Носівським, Козелецьким   районним бюджетом, селищним бюджетом смт 

Гончарівське Чернігівського району та Фастовецькою сільською радою Бахмацького району 

 

Найменування об'єкту  

Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Шевченка в м. Корюківка 
Корюківського району Чернігівської області 

Поточний середній ремонт автмобільної дороги комунальної власності по вул. Покровська в с.Рівчак - 
Степанівка Носівського району 

Поточний ремонт відрізку автомобільної дороги Жеведь-Козероги (С252112), в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С250108 
Фастівці - Шевченка на ділянці км 0+000 - км 7+400 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С250733 /Т-25-

28/ - Жеребецьке на ділянці км 0+000 - км 2+500 (окремими ділянками) 

 

Перелік  
об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів 

автомобільних доріг загального користування у Чернігівській області в рамках 
експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних 

доріг загального користування (кошти митного експерименту) 

 

1 
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-25-28 

Козелець – Бобровиця на ділянці км2+000-км20+000 1,5 км 

 


