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Державне агентство автомобільних доріг України розглянуло лист 

Ділового порталу «Hubs» від 15.06.2021 № 15/06/2021-1 і в межах компетенції 

повідомляє. 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з Положенням про Державне агентство автомобільних доріг 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 

№ 439, Державне агентство автомобільних доріг України є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, і який 

реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління 

автомобільними дорогами загального користування державного значення. 

Згідно пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 

№ 1221 «Деякі питання управління дорожнім комплексом» функції замовника 

виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування державного значення покладено 

на служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях і 

м. Севастополі. Зокрема, функції замовника вказаних робіт у Полтавській 

області, здійснює Служба автомобільних доріг у Полтавській області (далі – 

Служба). 

Відповідно до п.п. 1.1 та 2.1 Положення про Службу автомобільних доріг 

у Полтавській області (далі – Положення), Служба заснована на державній 

власності і належить до сфери управління Державного агентства автомобільних 

доріг України. Метою діяльності Служби є забезпечення розвитку та 

функціонування автомобільних доріг загального користування державного 
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значення у Полтавській області шляхом їх будівництва, реконструкції, ремонтів 

та утримання (дорожні роботи) в інтересах держави і користувачів 

автомобільних доріг. 

Відповідно до вимог розділу 3 Положення, Служба – є самостійною 

юридичною особою публічного права, утвореною у встановленому 

законодавством порядку з самостійними правами та обов’язками, самостійним 

балансом та відповідальністю за своїми зобов’язаннями. 

У процесі виконання покладених на неї завдань, Служба, у відповідності 

із своїми правами наданими їй п.6.1.1 розділу 6 Положення, самостійно 

взаємодіяла з Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в 

Полтавській області. 

Враховуючи зазначене в Укравтодорі відсутня копія складеного 

Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області 

акту про результати перевірки закупівлі (ID: UA-2017-12-22-001170-а), 

здійсненої Службою. 

Разом з цим, зазначаємо, що за інформацією Служби, представниками 

ТОВ «НТЦ «Укрдор’якість» 26.03.2021 проведено відбір зразків продукції, що 

підлягає випробуванням, а саме: кернування верхнього шару покриття з 

цементобетонної суміші автомобільної дороги державного значення Н-31 

Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка на км 101+000 (правий проїзд), 

км 101+100 (лівий проїзд) та км 101+500 (правий проїзд). 

Згідно Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва 

об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

11.07.2007 № 903, технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) 

протягом усього періоду будівництва об’єкта з метою здійснення контролю за 

дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних 

норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час 

будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об’єкта. 

Функції контролю якості покладаються на підрядника (вхідний та 

операційний) та замовника (приймальний та інспекційний) і складаються з 

вимірювань, експертиз, випробувань чи оцінювання характеристик об’єкта і 

порівняння одержаних результатів з установленими вимогами нормативних або 

проектних документів для визначення того, чи досягнуто відповідність кожної з 

характеристик. 

Склад та обсяги контролю та нагляду встановлюється на підставі вимог 

проектної документації та нормативних документів на конкретні види 

ремонтно-будівельних робіт. 

У разі виявлення дефектів чи недоліків на об’єктах будівництва та 

ремонту, підрядні організації усувають ці недоліки у рамках виконання робіт 

згідно договору або в межах гарантійного строку експлуатації об’єкта за 

власний рахунок. 
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Підрядна організація Представництво «Онур Тааххут Татітимаджилик 

Ініиаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» в межах Полтавської області 

здійснює роботи з реконструкції ряду ділянок автомобільної дороги загального 

користування державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – 

Решетилівка. 

За інформацією Служби, вказаним підрядником під час виконання робіт з 

реконструкції ділянок автомобільної дороги загального користування 

державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, 

металургійні шлаки не використовуються. 

 

 

 

Т. в. о. Голови Євген КУЗЬКІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Микола ЯВОН, 287 75 59 


