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Про звернення до Міністерства інфраструктури України, Державного 
агентства автомобільних доріг про збільшення контролю та відповідальності 

за гарантійними зобов’язаннями по капітальному ремонту доріг

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи ініціативу депутата обласної Ради 
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Ковальова А.Є., враховуючи висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального господарства 
енергоефективності та енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення до Міністерства інфраструктури України, Державного 
агентства автомобільних доріг про збільшення контролю та відповідальності за 
гарантійними зобов’язаннями по капітальному ремонту доріг (звернення 
додається).

2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної Ради 
Олійника А.Д.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 21 сесії обласної Ради 
обласної Ради 7 скликання 
від ЗО червня 2017 року № 431

ЗВЕРНЕННЯ
до Міністерства інфраструктури України, Державного агентства автомобільних 

доріг про збільшення контролю та відповідальності за гарантійними 
зобов’язаннями по капітальному ремонту’доріг

Станом на сьогодення ми бачимо занедбану ситуацію з проведенням робіт по 
ремонту доріг. Капітальних ремонтів доріг в Україні не проводили вже багато років 
також як і реконструкцій, проводилися тільки поточні ремонти, але хто винен і яка 
причина порушення досі встановлюється нашими законодавцями, але однією із 
причин ми вбачаємо є підрядник, який недотримувався технології або 
використовував неякісні матеріали.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 21.09.2015 № 234 затверджено ДБН И.2.3- 
4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво", 
де встановлюються мінімально допустимі строки експлуатаційної придатності 
елементів дороги та норми строків експлуатації дорожніх покриттів між 
капітальними ремонтами.

Статями Цивільного кодексу України передбачено встановлення відповідних 
гарантійних строків з надання гарантій якості виконаних дорожніх робіт. Такі 
гарантійні строки встановлюються в договорах підряду. Також дані норми 
закріплені в Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України від 
01.08.2005 року №668. Тобто підрядник гарантує якість робіт та можливість їх 
експлуатації протягом гарантійного строку.

Тобто всі вищезазначені норми дають змогу в "договорах підряду чітко 
встановлювати періоди відповідальності підрядників за якісні показники 
збудованого, реконструйованого чи капітально-відремонтованого об’єкта і у 
випадках відхилення чи порушення від цих показників підрядник буде 
зобов’язаний своїми силами та за власний рахунок усунути недоліки.

Отже враховуючи актуальність даного питання звертаємось до Вас посилити 
контроль за застосуванням норм законодавства про гарантійні строки'виконаних 
дорожніх робіт, дати їх відліку та відповідальність.

Схвалено на 21 сесії обласної Ради 
7 скликання 30 червня 2017 р.


