
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

15.03.2021                                        м. Ужгород                                               № 194 

 
 

Про визначення комунального підприємства Закарпатської обласної 

ради „Будкомплектторг” замовником робіт та послуг за об’єктами  

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього 

ремонтів деяких автомобільних доріг загального  

користування місцевого значення  

 

Відповідно до статей 6, 19 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, законів України „Про автомобільні дорогиˮ, „Про управління 

об’єктами державної власностіˮ, „Про внесення змін до деяких законів України 

щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального 

користування”, „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі”, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 759-р 

„Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого 

значенняˮ, переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, 

що фінансуватимуться у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах, затвердженого розпорядженням голови облдерж-

адміністрації від 21.01.2021 № 37 (зі змінами), з метою забезпечення сталого 

функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення та у зв’язку з необхідністю завершення робіт на розпочатих об’єктах:  

 

1. Визначити комунальне підприємство Закарпатської обласної ради 

„Будкомплектторгˮ (за згодою) замовником робіт та послуг за об’єктами 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення згідно                         

з переліком, що додається. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови державної адміністрації Білецького М. З. 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                      Анатолій ПОЛОСКОВ 



Додаток 

до розпорядження  

15.03.2021 № 194 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього 

ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення та замовника виконання робіт  

 

№ 

з/п 

Замовники Вид ремонту Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

 

1. Комунальне 

підприємство 

Закарпатської 

обласної ради 

„Будкомплект-

торг” (за згодою) 

Поточний 

середній 

ремонт 

О 070110 Берегово – Кам’янське                  

км 19+600 – 25+300 Закарпатської 

області 

Поточний 

середній 

ремонт 

О 070201 В. Березний – Чорноголова 

– Дубриничі км 0+000 – 29+700.  

Коригування 

 

 

 

 

Директор департаменту інфраструктури, 

розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

Едуард МАЛЯР 
 


