
                         
 

Державне агентство автомобільних доріг України (далі – Укравтодор) на  
доручення Міністерства інфраструктури України від 16.11.2021                                           
№ 15079/27/10-21 в межах компетенції розглянуло запит на інформацію 
Балінського В. від 12.11.2021 № б/н щодо виділення коштів на проведення 
ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення  
М-28 Одеса – Южний – /М-14/ з під’їздами та повідомляє наступне. 

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 21.03.2018 № 382 (зі змінами), в обсязі щорічних видатків, передбачених                   
на розвиток дорожнього господарства, в тому числі у Одеській області. 

Згідно зі статтею 242 Бюджетного кодексу України перелік об’єктів 
будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту 
автомобільних доріг загального користування державного значення                             
із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких 
об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Постановами Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 122 
«Деякі питання дорожнього господарства» (зі змінами), від 02 квітня 2021 р.            
№ 327 «Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального 
та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування 
державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні 
гарантії», від 28 квітня 2021 р. № 442 «Питання фінансування об’єктів 
будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту 
автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році 
за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії», від 26 травня 2021 року 
№ 521 «Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального 
та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування 
державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні 
гарантії», від 18 серпня 2021 року № 891 «Про затвердження Порядку 
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[Введіть текст тут] 
 

використання коштів загального фонду державного бюджету, призначених для 
фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення», від 15.09.2021 № 978 «Деякі питання 
надання державних гарантій    у 2021 році для забезпечення виконання боргових 
зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг» та від 
24 березня 2021 року № 251 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 1 квітня 2020 р. № 254 і від 18 листопада 2020 р. № 1124» 
затверджено Переліки у 2021 році та обсяги бюджетних коштів для їх 
фінансування. 

Відповідно до Переліків станом на 12.11.2021 передбачено фінансування 
для проведення робіт з будівництва та реконструкції автомобільної дороги 
загального користування державного значення М-28 Одеса – Южний – /М-14/ з 
під’їздами у сумі 240 150,0 тис. грн. 

 

 

Директор Департаменту 

розвитку доріг                                                                   Андрій ЧАБАНІВСЬКИЙ 
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