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         Гаврилюк В. 
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Державне агентство автомобільних доріг України (далі – Укравтодор) 

розглянуло Ваш запит від 11.06.2021 № 157/15-21 щодо надання публічної 

інформації з питання проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах 

сполученням від м. Дніпро до м. Одеса станом на червень 2021 року та 

повідомляє наступне. 

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про автомобільні дороги» Укравтодор 

здійснює державне управління виключно автомобільними дорогами загального 

користування державного значення. 

Маршрут сполученням від м. Дніпро до м. Одеса проходить 

Дніпропетровською, Миколаївською та Одеською областями. 

По маршруту сполученням Дніпро – Одеса, в межах Дніпропетровської 

області, суміщаються автомобільні дороги загального користування державного 

значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через  

мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці км 150+930 – км 196+816 та Н-11 Дніпро – 

Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянках км 0+000 – км 83+770 та  

км 112+608 – км 127+110. 

Станом на 14.06.2021 на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград 

через мм. Дніпро, Донецьк), на ділянці км 151+930 – км 196+816, виконані 

роботи з поточного середнього ремонту та завершуються роботи з 

водовідведення, організації безпеки дорожнього руху та благоустрою. 

На об’єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий 
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Ріг)» на ділянці км 53+000 - км 107+000 завершуються роботи з організації 

безпеки дорожнього руху. 

На ділянці км 112+608 – км 127+100 автомобільної дороги Н-11 Дніпро – 

Миколаїв (через м. Кривий Ріг) роботи з поточного середнього ремонту виконані 

в повному обсязі. Вказана ділянка введена в експлуатацію. 

Маршрут руху, сполученням Дніпро – Одеса у межах Миколаївської області 

може бути здійснений автомобільною дорогою Н-11 Дніпро – Миколаїв (на 

ділянці від межі з Дніпропетровською областю до м. Миколаєва) та М-14 Одеса 

– Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог) (від м. Миколаєва до с. Коблеве); 

Автомобільна дорога Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг) у межах 

Миколаївської області має протяжність майже 140 кілометрів. На ділянках  

км 179+570 – км 188+570 та км 188+570 – км 197+570 від межі з 

Дніпропетровською областю до смт. Казанка минулого року розпочато поточний 

середній ремонт. 

Наразі триває поточний середній ремонт на ділянці км 207+582 –  

км 213+208, обхід міста Баштанка та км 308+500 – км 314+500, км 314+000 –  

км 319+335 від с. Калинівка до м. Миколаєва. 

Автомобільна дорога М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ  

(на м. Таганрог) на Миколаївщині має протяжність 130 кілометрів,  

10,6 кілометрів суміщаються з вулицями міста Миколаїв (проїзна частина). 

Цьогоріч планується виконання робіт з капітального ремонту автомобільної 

дороги державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 

під’їздах до обласного центру, на ділянках км 126+000 – км 129+122 та  

км 139+716 – км 142+800, після завершення тендерних процедур та укладання 

договорів з підрядними організаціями. 

На початку червня розпочались роботи з поточного середнього ремонту 

автомобільної дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на ділянці  

км 129+025 – км 139+590, яка суміщається з вулицями міста Миколаєва. 

Стосовно Одеської області повідомляємо, що наразі виконується розробка 

проектно-кошторисної документації по наступним об’єктам: 

- Будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на автомобільній 

дорозі загального користування державного значення М-14 Одеса –  

Мелітополь – Новоазовськ (на м. Таганрог), км 51+350; 

- Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 

державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на  

м. Таганрог), на ділянці км 17+555 - км 35+000; 

- Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного 

значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на  

м. Таганрог), на ділянці км 35+000 - км 55+510. 
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Також повідомляємо, що автомобільні дороги загального користування 

державного значення, на яких не проводяться роботи з будівництва, 

реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, підтримуються в 

належному експлуатаційному стані шляхом проведення робіт з ліквідації 

деформацій дорожнього покриття в межах виділеного фінансування на 

експлуатаційне утримання. 

Просимо поставитись з розумінням до тимчасових незручностей, 

пов’язаних з виконанням ремонтно-будівельних робіт на зазначених вище 

автомобільних дорогах. 

 

 

Т. в. о. Голови        Євген КУЗЬКІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андрій ЧАБАНІВСЬКИЙ 

Олександр БАБИЧ 

287-36-61 


