*lZ.ro а'/G

o?rzzr- "-n*or)
оИzuzоlа aV.,?t

>/2>э -ZZ2?

h2z-r',"-/-

-

дЕржлвнЕ ,drъllгство
лвтомоБIльних дорtг укрлiни
/n,, .э..
тоДоР)

./l,

.

v-

9, м. ки-iв, 0з l50
тел.: (Ll44)..E /_14-05, lE7_24-49, факс: 28742_18

E-mail: kае(ФUkачtоdог gоч ua
web: htlpr/ www ukraиodorgolua

.Щолинська районна рада

tровоградськоl i областi
вул. Соборностi Украiни, 28,

На N,

м. .Щолинська,

Кiровоградська обл., 28500

Згiдно листа CeKpeTapiary Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 21.0З.2019

Л! бl 15/0/2-19 ,Щержавне агентство автомобiльних дорiг УкраiЪи (Укравтодор)
на виконання доручення MiHicTepcTBa iнфраструкryри УкраiЪи вiд 21.0З.2019
Ns .7l210/3-19 розглянуло листа ,ЩолйнськоТ районноi рали вiд 12.0З.2019
Nlr C1-05/0i до зверilgчilя дегутатJл: До,цинськоТ райочноi радl! rцс,lо ре},{онту
автомобiльноi дороги Н-2З Кропивницький - Кривий Рiг- ЗапорЬrжя
(ла.лi Н-23) у межах ,Щолинсьtiого району Кiровоградськоi областi та
повiдомляе.

Автомобiльна дорога заг:rльного користуваншI державного значення
Н-23 у межж .Щолинського району (км 0+000 - км 81+7З5) протяжнiстю 81,7 км
з твердим покриттям, у тому числi 81,0 юл - асфальтобетонне i 0,7 км -

цементобетонне покриrтя.
Внаслiдок тривалоi експлуатацii, недотримання мiжремонтних TepMiHiB,
неконтольованого р}ху великовагових транспортних засобiв постiйного
недофiнансування дорожньоi га_лузi протягом багатьох poKiB автомобiльна
дорога Н-23 дiйсно потребус вiдповiдного ремонту, що вимага€ значних
капiталовкладень. _
Фiнансування будiвництва, 1.1еконструкцiТ, капiтального та поточного
середнього ремонry автомобiльнttк доtliг загального користування державного
значення здiйснюсться вiдповiдно до {ержавноi цiльовоi економiчноi програмrl
розвитку автомобiльних дорiг зага:tьного користування державного значення на
2018 2022 роки, затвердженоТ постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiiи
вiд 21.03.2018 Nq 382, в обсязi щорiчних видаткiв, передбачених на розвиток
дорожнього господарства, згiдно з окремими нормативними актами Уряду.
Розпорядженнями Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 06.02.2019 Nч 130-р
<<Про затверджеtrпя перелiку об'ск,гiв будiвництва, реконструкцii, капiта_льного
та поточного середнього ре]trонту авто,lrобiльнпх дорiг загального користування
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державного значення у 2019 роцi та обсягiв бюджетних коштiв для ix
фiнансування за рахунок спецiального фонду державного бюддеry за
бюджетною прогрzrмою 31 l 1020 <Розвиток мережi та утримання автомобiльних
дорiг загального користуванIiя державного значен}uD) та вiд 06.02.2019 Nэ l05-p
<.щеякi питання фiнансlъання об'ектiв реконструкцiт, капiта.льного та поючного
середньою ремонту автомобiльнот дороги загального користуванt я дерх(авного
значення H-l4 Олександрiвка - Кропивницький - Миколаiв за маршр).том
Кропивницький - Микола'rЪ у 2019 роцi>> на вiдновлення автомобiльних дорiг
загмьного користування державного значення Кiровоградськiй областi
передбачено 637 млн грн.

прiоритетними напрямками у 2019 роцi визначено виконання ремонтнобудiвельних робiт на найбiльш соцiа_rrьно-значимих об'ектах автомобiльних
дорiг державного значення Кiровоградськоi областi, зокрема на
M-l2 Стрий - Тернопiль - Кропивницький Знам'янка (через м. Вiнницю),
М-22 Полтава - Олександрiя та H-l4 Олександрiвка - Кропивницький Миколаiв.
ПроiЪний стан на автомобiльних дорогах загaIJIьного користуваннJI
державного значенIUl, якi не увiйшлп до вказаних нормативних aKTiB, зокрема i
автомобiльнiй дорозi Н-23 у межах у мех(ах ,Щолинського району
Кiровоградськоi областi буде пiдтримуватись шляхом лiквiдацii деформацiй
поКриття та аварiйноi ямковостi за рахунок коштiв на поточний дрiбниЙ ремонт
та експrryатацiйне угриманюI автомобiльнrлr дорiг зага.,rьного користуванIur
державного значення у межах доведених лiмiтiв фiнансування.
Укравтодор повернеться до питання ремонту автомобiльноi дороги
Н-23 Кропивницький - Кривий Рiг- Запорiжжя при формуваннi виробничих
планiв на 2020 - 2022 роки згiдно з !ержавною цiльовою економiчною
програмою розвитку автомобiльних дорiг загального користування державного
значення на

20l8

2022 роки.
KpiM того iнформуемо, що вiдповiдно до пiдпункry

(в) пункгу

10 частини

першоi cTaTTi 91 Бюджетного кодексу УкраiЪи, джерелом фiнансування
ремонтно-будiвельних робiт на автомобiльних дорогах з:тального
користування державного значення MoTgrTb бути кошти мiсцевих бюджетiв.
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