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ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
Вісімдесят третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2020                                              м. Лисичанськ  			                     №  83/1194 

Про звернення депутатів 
Лисичанської міської ради 
до  Державного агентства 
автомобільних доріг України


У зв'язку зі зверненням Луганської обласної державної адміністрації -  Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 17.01.2020 № 01/01.01-31-204, керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.3 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  Лисичанська міська  рада

вирішила:

1. Прийняти звернення депутатів Лисичанської міської ради до Державного агентства автомобільних доріг України стосовно безоплатної передачі з власності територіальної громади м.Лисичанська у державну власність до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України на баланс Служби автомобільних доріг у Луганській області ділянки автомобільних доріг м.Лисичанська, які співпадають з автомобільною дорогою загального користування державного значення Р-66 контрольно-пропускний пункт «Демино - Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ – Луганськ (текст звернення додається). 

2.Дане рішення підлягає оприлюдненню.



Міський голова								Сергій ШИЛІН









ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Лисичанської міської  ради

Проведення заходів з будівництва та ремонту доріг є одним із основних завдань Уряду України, масштабне виконання яких планується розпочати вже навесні 2020 року.
Лисичанська міська рада звертає Вашу увагу, що містом пролягає автомобільна дорога загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове –Лисичанськ – Луганськ загальною протяжністю – 13,5 км, яка співпадає з вулицями Вокзальна, Р. Малиновського, Гетьманська, Краснодарська, ім. В. Сосюри, Гора Попова, Машинобудівників та Красна, які перебувають у комунальній власності територіальної громади нашого міста.
На сьогоднішній день майже 80% дорожнього покриття 255,5 км автомобільних доріг міста, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Лисичанська, втратило споживчі властивості та потребує капітального ремонту. Крім того, географічно місто Лисичанськ розташовано на північних відрогах  "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6" \o "Донецький кряж"Донецького кряжу, що нависають над річкою, і рельєф міста складається із пагорбів і височин. Найскладніші спуски - підйоми міста як раз співпадають з автомобільною дорогою загального користування державного значення Р-66. Саме на цих ділянках виникають надзвичайні аварійні ситуації і, як наслідок, припиняється рух, що з’єднує міста області.
Ситуація була значно погіршена внаслідок тривалого недофінансування робіт з утримання і ремонту дорожнього господарства м. Лисичанська у зв’язку з обмеженими можливостями міського бюджету, а також у зв’язку з руйнуваннями та підвищенням навантаження на дорожнє покриття і суттєвого перерозподілу транспортних потоків під час проведення АТО.
Наразі знаходиться в стадії вирішення вкрай важливе для Луганської області питання - відкриття КППВ «ЗОЛОТЕ», після чого значно збільшиться навантаження на автошляхи, що з’єднують тимчасово окуповані території з територіями підконтрольними Україні, в тому числі, на автомобільну дорогу Р-66, і Лисичанська міська рада не має змоги забезпечити належний ремонт та експлуатацію тих ділянок доріг, які перебувають у комунальній власності.
На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 16 Закону України «Про автомобільні дороги», Лисичанська міська рада звертається з проханням розглянути можливість передачі вищезазначених автодоріг/ділянок автодоріг міста, які співпадають з автомобільною дорогою загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино - Олександрівка» – Сватове –Лисичанськ – Луганськ, у державну власність до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України.
Заздалегідь Вам вдячні за розуміння ситуації, що склалася, та сподіваємося на позитивне вирішення цього найважливішого для міста, області та країни питання.

Прийнято на 83-й сесії
Лисичанської міської ради
сьомого скликання
23 січня 2020 року

