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Шановна пані Валентино! 
 

На Ваш запит на інформацію від 20.12.2021 року, який надійшов через сайт 
«Доступ до Правди» щодо проведених у 2021 році ремонтів мостів на дорозі загального 
користування державного значення М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине в межах 
Хмельницької області повідомляємо наступне. 

За результатами проведених міжнародних конкурсних торгів у рамках спільного 
між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Проект 
розвитку дорожньої галузі» (Угода №8549-UA від 19.11.2015), Державне агентство 
автомобільних доріг України 20 травня 2020 року уклало контракт на загальну суму 54,62 
млн доларів США з компанією «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi A.S.» на 
виконання робіт з покращення безпеки руху (реконструкція та капітальний ремонт) 
відповідно до рекомендацій EuroRAP на ділянці автомобільної дороги загального 
користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 
Знам’янка (колишня назва автомодільної дороги М-30 Стрий – Умань – Дніпро – 
Ізварине). 

Зокрема, у 2020 році розпочато виконання робіт з реконструкції та капітального 
ремонту автомобільної дороги від с. Голосків до межі з Вінницькою областю відповідно 
до рекомендацій EuroRAP на ділянці М–12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка 
км 291+240– км 332+052 Лот 1, Лот 2. 

На зазначеній ділянці автомобільної дороги протягом 2021 року компанією «Onur 
Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi A.S.» завершено виконання капітального 
ремонту мосту, розташованого на км 293+863 (р. Південний Буг у с. Голосків) та 
проводяться роботи з капітального ремонту мосту, розташованого на км 315+966 (р. Вовк 
у смт Летичів Хмельницького району). Завершення ремонту мосту в смт Летичів 
заплановано на 2022 рік. 

Додатково повідомляємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 
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