
ПРОЕКТ 
  

 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

   лютого 2019 року м. Вижниця 

Про звернення депутатів Вижницької 

районної ради щодо капітального 

ремонту аварійної дороги в урочище 

Судилів, вул.Берегометської, Січових 

Стрільців, Кутської в м.Вижниця 

Чернівецької області   

 

Керуючись ч.2. ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

капітального ремонту аварійної дороги в урочище Судилів, вул.Берегометської, 

Січових Стрільців, Кутської в м.Вижниця Чернівецької області, враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань промисловості, 

будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та туризму, 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти звернення депутатів Вижницької районної ради щодо 

капітального ремонту аварійної дороги в урочище Судилів, вул.Берегометської, 

Січових Стрільців, Кутської в м.Вижниця Чернівецької області (додається).    

2. Це рішення направити до Служби автомобільних доріг в 

Чернівецькій області (Гах І.В.), ДП «Чернівецький облатодор» (Мицька В.І.). 

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради  Вірсту С.Д. 

 

Голова районної ради                    М. Андрюк 

 

Виконавець: 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради              С. Вірста 

Завідувач юридичного відділу  

виконавчого апарату районної ради     К. Голобуцька  

Завідувач загального відділу  

виконавчого апарату районної ради    Ю. Флора 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань промисловості, будівництва, транспорту, 

зв’язку, розвитку підприємництва та туризму   Р.Погребняк  

  



Начальнику Служби автомобільних 

доріг в Чернівецькій області  

Гаху І. В. 

 

Директору ДП «Чернівецький 

облавтодор»  

Мицькі В.І. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради VII скликання  

 

Ми депутати Вижницької районної ради на неодноразові звернення 

громадян на прийомах та на публічних заходах, через те, що найбільш 
відчутним для мешканців територіальних громад області, як і всієї України, 
є правильна експлуатація і утримання автомобільних доріг  звертаємось до 
Вас стосовно капітального ремонту аварійної дороги в урочище Судилів, 
вул.Берегометської, Січових Стрільців, Кутської в м.Вижниця Чернівецької 
області. 

У процесі експлуатації автомобільних доріг з плином часу 
інтенсивність руху збільшується, а міцність дорожнього покриття 
знижується. Спочатку зменшення міцності відбувається без зміни поверхні 
покриття, надалі на покритті з'являються різного роду деформації (вибоїни, 
просідання, тріщини, колії та ін.), кількість яких поступово збільшується.  

Невтішні реалії такі, що роботи з капітального ремонту, 

реконструкції, а тим більше будівництва, на виконання яких коштів взагалі 
не передбачено. 

Багаторічне недотримання міжремонтних термінів (Згідно технічним 
правилам ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування України П-Г. 1-218-113:2009 Табл. 2.7 п.2.8.2 -капітальний 
ремонт через 12 років) та значне зростання інтенсивності руху 
великовагових транспортних засобів, більшість з яких має наднормову вагу 
та недотримання температурного режиму - який обмежує рух транспорту 
більше 28* тепла, призвели до критичного руйнування дорожнього одягу та 
покриття дороги Р- 62, прогресуючого утворення ямковості і колійності. 
Особливо її ділянки - урочище Судилів та вул.Берегометської, вул. Січових 
Стрільців, вул.Кутської, де не проводився капітальний ремонт більше 25 

років. Все це спонукало до неодноразових чисельних скарг не тільки 
мешканців цих вулиць. 

У яких, зокрема, зазначено: 

«Аварійна дорога на крутих поворотах спуску урочище Судилів, 
вул.Берегометська постійно створює небезпечні аварійні ситуації, 
особливо, за несприятливих кліматичних умов (снігопадів, ожеледиці, 
туманів, дощів та ін.), а також створює небезпеку життю громадян...»;  



«немає можливості проїхати дитячою коляскою по тротуару (з одного 
боку дороги відсутній [зруйнований] а з іншого вузький...»; 

«негайне припинення руху “великовагових вантажних автомобілів по 

вул. Берегометській...»;«провести реконструкцію дороги, з облаштуванням 

тротуарів...» та ін. 

Депутати Вижницької районної ради просять Вас підтримати дані 
вимоги мешканців м. Вижниці і на підставі норми ч. 1 ст. 24 Закону 
України «Про дорожній рух», відповідно до якої власники доріг несуть 
відповідальність за створення безпечних умов руху на дорогах . 

У п. 11 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО березня 1994 
року № 198 встановлено, що власники дорожніх об'єктів зобов'язані: 
своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до 
технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху; постійно 

контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та 
негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому 
покритті, тощо. 

 

Прийнято на двадцять сьомій сесії 

Вижницької районної ради 

Чернівецької області  

VІІ скликання                                                                

21 лютого 2019 року 

 

 

 

 


