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Євсеєву Богдану 

 

 

Щодо інформаційного запиту 

 

  

Шановний пане Богдане! 
 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» на Ваш інформаційний запит до Чернігівської обласної державної 

адміністрації щодо надання відомостей стосовно доріг області, які 

ремонтувалися у 2017-2018 роках та з яких джерел фінансування, уважно 

розглянуто спеціалістами райдержадміністрації в межах повноважень. 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 26 березня 2018 року №156 до переліку об’єктів поточного середнього 

ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році за 

напрямками використання коштів у Прилуцькому районі були виконані 

наступні роботи: 

1. Поточний середній ремонт окремих ділянок автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення: 

- О251509 Прилуки-Сергіївка; 

- О251513 Боршна-Смош-Ряшки-Оникіївка; 

- О251506 Мала Дівиця-Дмитрівка-Білорічиця.  

2. Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах: 

- с. Яблунівка, вул. Харлана – вул. Преображенська; 

- с. Манжосівка, вул. Шевченка; 

- с. Заїзд, вул. Івана Мазепи. 

3. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення,  в тому числі: 

3.1. Виконано ямкового ремонту дорожнього покриття автомобільних 

доріг району: 

- О251501 Линовиця-Удайці-Полонки; 

- О251504 Линовиця-Бубнівщина-Білошапки-Сергіївка; 

- О251507 /Н-07/-Рудівка-Канівщина-/Т-25-40/; 



- О251509 Прилуки-Сергіївка; 

- О251514 Богданівка-Малківка-/Т-25-40/; 

- О251515 Прилуки-Манжосівка; 

- О251516 Даньківка-Богданівка-/Р-67/; 

- О251518 /Н-07/-Знам’янка; 

- О251522 /Р-67/-Заїзд; 

- С251504 Дмитрівка-Світанкове; 

- С251520 Петрівка-Світанкове; 

- С251523 Білорічиця-Боротьба. 

3.2. Проведено аварійних робіт ліквідацією вирівнювання суцільної 

ямковості, в тому числі: 

- О251502 Красляни-Подище-Ладан; 

- О251520 Прилуки-Манжосівка-Дідівці; 

- О251515 Прилуки-Манжосівка. 

Замовником робіт по даним об’єктам виступало Управління 

капітального будівництва обласної державної адміністрації. 
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