
 

 

Вихідний документ Укравтодора  ( Підписано кваліфікованим 
електронним підписом ) 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000005332D0057F97B00  
Підписувач Кубраков Олександр Миколайович 
Дійсний з 02.12.2019 0:00:00 по 02.12.2021 0:00:00 

Укравтодор 

Н7>!\\ДuAC2vО   
 

7425/1/5.1-9-399/15-20 від 
17.12.2020 

 

  
 

Державне агентство автомобільних доріг України (далі – Укравтодор) у 

межах компетенції розглянуло Ваше звернення від 11.12.2020, надіслане через 

сайт «Доступ до Правди», щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на 

автомобільних дорогах загального користування державного значення на 

території Рівненської та Волинської областей у 2020 році та повідомляє. 

Фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного 

значення здійснюється відповідно до Державної цільової економічної програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 

2018-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України            

від 21 березня 2018 р. № 382 (зі змінами), в обсязі щорічних видатків, 

передбачених на розвиток дорожнього господарства. 

Відповідно до статті 242 Бюджетного кодексу України перелік об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту 

автомобільних доріг загального користування державного значення (далі – 

Перелік) із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового 

забезпечення таких об’єктів на відповідний рік затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Постановами Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 36 «Деякі 

питання дорожнього господарства» (зі змінами), від 01 квітня 2020 р. № 254 

«Про затвердження Умов залучення кредитних коштів та надання державних 

гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за 

запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг і переліку об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту 
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автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році 

та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, 

залучених під державні гарантії» (зі змінами) та від 01 липня 2020 р. № 539 

«Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» 

(зі змінами) затверджено Переліки у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для 

їх фінансування. 

Відповідно до Переліків у 2020 році на виконання робіт з будівництва та 

реконструкції на автомобільних дорогах загального користування державного 

значення на території Рівненської області передбачено спрямувати 234 000,0 

тис. гривень, на виконання робіт з капітального ремонту – 728 981,8 тис. 

гривень та поточного середнього ремонту – 876 199,5 тис. гривень. 

За оперативною інформацією, наданою Службою автомобільних доріг у 

Рівненській області, станом на 14.12.2020 робіт з будівництва та реконструкції 

виконано на 234 000,0 тис. гривень (що складає 100% від запланованого), робіт 

з капітального ремонту – на 661 000,0 тис. гривень (що складає 90% від 

запланованого), при цьому влаштовано 22,8 км верхніх шарів покриття, робіт з 

поточного середнього ремонту – на 699 838,2 тис. гривень (що складає 80% від 

запланованого), при цьому влаштовано 56,6 км верхніх шарів покриття, роботи 

продовжуються. 

За оперативною інформацією, наданою Службою автомобільних доріг у 

Волинській області, станом на 14.12.2020 влаштовано верхніх шарів покриття з 

будівництва та реконструкції – 3,4 км, з капітального ремонту – 4,6 км, з 

поточного середнього ремонту – 98,6 км, роботи продовжуються.  
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