
Т. в. о. голови Сумської ОДА Ірина Купрейчик ТВО Сумської 

ОДА сказала направду щодо ремонту доріг 

 

Заява та її обставини 

Під час інспектування ходу ремонт-

них робіт доріг в Лебединському 

районі тимчасово виконуюча обов’яз-

ки голови Сумської обласної держав-

ної адміністрації Ірина Купрейчик 

зробила заяву щодо стану ремонту 

доріг області:  

«Фактично на ремонт територіальних 

доріг більше двох років не виділялися 

кошти. Але за останні два місяці було 

зроблено ямковий ремонт на 

автодорогах «Суми – Лебедин» та 

«Штепівка – Лебедин – Охтирка» за 

рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів». 

Докази і аргументи 

Перший факт: «Фактично на ремонт територіальних доріг більше двох років 

не виділялися кошти». 

Вердикт:  неправда   

Аргументи: 

На відкритому порталі «CoST» – Прозора інфраструктура вказано, що 

Служба автомобільних доріг (САД) у Сумській області замовляли поточний 

ремонт доріг протягом двох років, у 2017-218 роках. На скріншоті нижче 

можна ознайомитися із окремими проектами, реалізованими у 2018 році.  

 

http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/19253-7474747.html
http://portal.costukraine.org/proekti/ukravtodor/sumska-oblast/
http://portal.costukraine.org/proekti/ukravtodor/sumska-oblast/


 

 

Другий факт: «Але за останні два місяці було зроблено ямковий ремонт на 

автодорогах «Суми – Лебедин» та «Штепівка – Лебедин – Охтирка»…» 

Вердикт:  неправда 

Аргумент 1: 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України (скріншоти нижче) про 

перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

середнього ремонту автомобільних доріг загального користування 

державного значення у 2019 році в Сумській області дійсно проводилися 

роботи, але за маршрутами Суми – Полтава, Суми – Юнаківка, КПП 

«Миколаївка» – КПП «Катеринівка», Київ – Суми – Юнаківка. Але ці 

маршрути не співпадають зі згаданими Іриною Купрейчик.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2019-%D1%80


 

 

 



Аргумент 2: 

На офіційному сайті Укравтодору можемо відкрити карту України і, 

перейшовши на Сумську область, побачити, що за 2018-2019 роки ні 

червоним, ні зеленим кольором маршрути, зазначені у тезі, не виділені. 

(Червоні ділянки – ті, на яких проводиться ремонт, зелені – ті, де ремонт 

завершено.)  

 

Аргумент 3: 

Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації 

Про затвердження напрямів використання коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності            

у населених пунктах у 2019 році та Переліку об’єктів будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності              

https://remonty.ukravtodor.gov.ua/sumy
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/236_19.doc


у населених пунктах у 2019 році маршрутів «Суми-Лебедин» та «Штепівка-

Лебедин-Охтирка» не виявлено.  

Чиновниця вказала, що відремонтовані ділянки дороги знаходяться у 

Лебединському районі, але на 2019 рік у цьому районі відповідно до 

згаданого документа заплановано ремонт інших відрізків (підтвердження на 

скріншоті).  

 

 

Третій факт: «…за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.» 

Вердикт:  неправда 

Аргумент: 

Державні кошти не виділялись на автодорогу  «Суми-Лебедин» та 

«Штепівка-Лебедин-Охтирка» згідно з документами, що ми навели вище. 

Але заплановані роботи з ліквідації аварійної ямковості  на дорогах 

загального користування державного значення «Суми-Лебедин» станом на 

07-12.08.2019 р. , показують інакше. Тобто, кошти не виділялися, але роботи 

проводилися, як пише сайт Служби автомобільних доріг Сумської області.  

Щодо іншого маршруту, згаданого в тезі Ірини Купречкик – «Штепівка – 

Лебедин – Охтирка», про його ремонт не йдеться ні в повідомленнях Служби 

автомобільних доріг Сумської області, ні в Розпорядженні Кабінету 

Міністрів, ні в даних порталу «CoST» – Прозора інфраструктура, ні на карті 

стану ремонту доріг від Укравтодору. Відповідно, ми не маємо підстав 

говорити, що цей відрізок взагалі був відремонтований, хоч за державні 

кошти, хоч за кошти місцевих бюджетів.  

https://su.ukravtodor.gov.ua/press/news/vykonannia_robit_z_likvidatsii_avariinoi_yamkovosti_05-09_08_2019r.html
https://su.ukravtodor.gov.ua/press/news/vykonannia_robit_z_likvidatsii_avariinoi_yamkovosti_05-09_08_2019r.html
https://su.ukravtodor.gov.ua/press/news/vykonannia_robit_z_likvidatsii_avariinoi_yamkovosti_05-09_08_2019r.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2019-%D1%80
http://portal.costukraine.org/proekti/ukravtodor/sumska-oblast/
https://remonty.ukravtodor.gov.ua/sumy
https://remonty.ukravtodor.gov.ua/sumy


Загальний вердикт: 

Кошти протягом двох років на ремонт доріг виділялися, на жодному 

офіційному сайті ми не знайшли інформації про ремонт на маршруті 

«Штепівка-Лебедин-Охтирка», але на одному сайті йдеться про ремонт 

дороги «Суми-Лебедин». Але загалом дані є не повними, ми не маємо підстав 

робити висновки про повну правдивість висловлювань т.в.о. голови Сумської 

ОДА. Згідно з дослідженими даними, кошти на ремонт доріг виділялися як з 

державного бюджету, так і з міського, але не на ті відрізки шляху, які 

зазначені в тезі Ірини Купрейчик, отже, загальний вердикт перевірим 

твердженням – неправда.  


