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Міністерство інфраструктури України

Запитувач Вальчук Назар Михайлович, кореспондент “Газета по- 
УКраїНСЬКи” . nazvalmail(S)Kmail.com,

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації-” 
надати інформацію: скільки кілометрів доріг відремонтували і скільки 
кілометрів нових доріг збудували за програмою “Велике будівництво” з часу її 
оголошення -  березня 2020 року по липень цього року? Скільки збудували 
мостів і шляхопроводів, скільки відремонтували? Скільки коштів з державного 
бюджету витратили на це минулого року і з початку 2021 року. Скільки коштів 
заплановано витратити до кінця цього року?

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк:

на поштову адресу 
1

(пош товий індекс, області,, район, населений пункт, вулиця) 

(будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу nazvalmail(agmail.com

факсом
телефоном

07.07.2021 року

(дата) (підпис)



УКРАЇНА

ІВАН О-Ф РАН КІВСЬКА ОБЛАСН А ДЕРЖ АВН А АДМІНІСТРАЦІЯ
вул.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. (0 3 4 2 )5 5 -2 2 -9 1 , факс 55 -21-86  

E-mail: oda@if.gov.ua Код ЄДРПОУ 20567921

MO?. M>JJ № 8/)- /У / На № __________________ від_________

Назару ВАЛЬЧУКУ
nazvalmail@gmail.com

Шановний пане Назаре!

На лист Міністерства інфраструктури України від 12.07.2021 
№ 8619/25/10-21 з приводу Вашого запиту на отримання публічної 
інформації від 07.07.2021 (реєстр. Мінінфраструктури від 07.07.2021 
№ 453/0/21-п) щодо інформації про збудовані автомобільні дороги 
повідомляємо.

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській 
області на будівництво, капітальний та поточний середній ремонт протягом 
2020 року спрямовано кошти державного бюджету в сумі 1 873,0 млн. 
гривень. Збудовано 1 мостовий перехід, протяжністю 240,95 пог. м, 
відремонтовано та введено в експлуатацію 137,1 км автомобільних доріг 
загального користування державного значення та 1 мостовий перехід, 
протяжністю 54,6 пог. м.

Постановами КМУ-від—17.02.202EAlg-h22 «Деякі питання дорожнього 
господарства» (зі змінами), від 02.04.2021 № 327, від 28.04.2021 № 442, від 
26.05.2021 № 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» на будівництво, реконструкцію, 
капітальний та поточний середній ремонт передбачено 1 947,6 млн. гривень. 
Протягом І півріччя 2021 року на дані цілі використано 931,1 млн. гривень. 
Збудованих та відремонтованих об’єктів у 2021 році, що введені в 
експлуатацію, на даний час немає.

Водночас, Державним підприємством «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ», 
основним завданням якого є виконання функцій замовника робіт з 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення на території Івано-Франківської 
області, у 2020 році використано 540,279 млн. грн. коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам (дорожній фонд) на виконання
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ремонту 85,9 км автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення та ремонту 21 849 кв. м вулиць і доріг комунальної власності.

На 2021 рік запланована сума коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам (дорожній фонд) на виконання ремонту автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення становить 505,046 млн. 
гривень.

За 1-півріччя 2021 року виконано:
- капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 15,7 км;
- експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення на суму 31,507 млн. 
гривень.

Загальна сума використаних коштів за І півріччя 2021 року становить 
121,860 млн. грн коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам (дорожній фонд) на виконання ремонту автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення.

З повагою

В. о. керівника апарату 
обласної державної адміністрації

Уляна Семенців, 55-22-10


