УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звернення Виноградівської
районної ради щодо незадовільного
стану автомобільних доріг
загального користування

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», зважаючи на численні звернення представників територіальних громад
району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до Закарпатської обласної державної адміністрації,
Закарпатської обласної ради, Служби автомобільних доріг у Закарпатській області
щодо незадовільного стану автомобільних доріг загального користування (текст
Звернення додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради (Сверенка А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості,
будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та екології
(Тесличка В.Ю.).

Голова районної ради
м.Виноградів, 15 лютого 2017 року
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В.В.Любка

Голові Закарпатської обласної державної
адміністрації
Москалю Г.Г.
Голові Закарпатської обласної ради
Рівісу М.М.
Начальнику Служби автомобільних доріг у
Закарпатській області
Поповичу М.М.
Звернення
депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області
VIІ скликання
Ми, депутати Виноградівської районної ради, звертаємось щодо найбільшої проблеми у
нашому районі – катастрофічного стану доріг загального користування, зокрема, територіальної
автомобільної дороги державного значення Іршава–Виноградів (Т-07-19), обласних автомобільних
доріг
місцевого
значення
Берегове–Виноградів–В.Копаня(М-23),Виноградів–Теково–
Неветленфолу (О-07-35). Зазначені дороги обслуговує філія «Іршавський райавтодор», яка
належить до державного підприємства «Закарпатський облавтодор».
Дорожнє покриття автомобільних доріг у Виноградівському районі зношене і вщент
знищене цьогорічними погодними умовами. Внаслідок обмеження руху великогабаритного
транспорту на території Берегівського району,
на дорогах Виноградівщини збільшився
транспортний потік автомобілів великої вантажопідйомності. Інтенсивний трафік вантажівок, що
курсують до контрольно-пропускного пункту «Дяково» через с.Сільце, призвів до ще більшого
погіршення стану автомобільних доріг загального користування на території району. Відтак понад
70 відсотків доріг загального користування зазнали ямковості та деформацій. Крім того, через
велику кількість вантажних автомобілів піддається руйнації автомобільний міст через р. Боржава у
с. Великі Ком’яти.
Мешканці населених пунктів району висловлюють велике невдоволення станом доріг
загального користування та надсилають відповідні звернення до районної ради. У свою чергу
райавтодор з року в рік здійснює тільки поточний (ямковий) ремонт доріг, а фінансування на
проведення ремонтів доріг щороку зменшується.
Просимо розглянути питання щодо виділення коштів на ремонт автомобільних доріг
загального користування: Іршава–Виноградів на ділянці дороги Заріччя–Виноградів, Виноградів–
Теково–Неветленфолу та Вилок–Виноградів–В.Копаня, що допоможе зняти соціальну напругу.
Також районна рада просить Службу автомобільних доріг у Закарпатській області
направити експертну комісію, яка б надала висновок щодо допустимого навантаження на
автомобільний міст через р. Боржава у с. Великі Ком’яти.

Звернення прийняте на позачерговій дев’ятій сесії
Виноградівської районної ради 15.02.2017 року
Депутати Виноградівської районної ради VIІ скликання

