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Служба автомобiльних дорiг у Вопинськiй областi розглянула Ваш
лист на звернення, щодо прохання ремонту дороги C030l02 Вощатин-ЛаскiвСухоло,lл,
стан iснуючого покриття, за обстеженням iнженерно - технiчних
працiвникiв спужби, втратило своТ транспортно-експлуатацiйнi властивостi i
пЬтребуе капiтального ремонту. Кошти з державного бюджету на
капiтальний ремонт не видiляються. Не передбаченi держбюджетом кошти
на проведення капiтальних peMoHTiB i на поточний piK,
Обласна державна адмiнiстрацiя, за поданням мiських, сiльських,
селищних та районних органiв мiсцевого самоврядування сформувала
перелiк дi.rrянок дорiг мiсцевого значення, якi пiдлягають ремонry в 20lб
пропозицii щодо спiвроцi, "чд-ч i затвердила на ceciT обласноi рали
qirun"y"unn" ремонтно-булiвельних робiт за рахунок обласного бюджету, В
чьому перелiку не лередбачено ремонт зазначеноТ дороги,
,ф" р*о"rУ зазначеноТ дiлянки, в наступному роцi, Вам необхiдно
звернутися в обласну державну адмiнiстрачiю з пропозицiею включення i1' в
,r"рЪп-iп лiп"по* дорiг мiсцевого значення, якi пiдлягають ремонry в 2017
згiдно розподiлу коштiв з
роцi. Служба автомобiльних дорiг, у свою чергу,
на
д"р*u"пЬ.о бютжеry на 20'17 piK в розрiзi районiв також видiлить кошти
обекти спiвфiнансування.
таким чином, тiльки впроваджуючи спiвфiнансуванIш мож;lиве
покращення стану дорiг мiсцевого значення.
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Служба автомобi;lьних дорiг у Волинськiй об;rастi розглянула Ваш
,цист, щодо яllкового ремонту на дорозi Р-15 Ковель-Вол,ВопинськийЧервоноград-Жовква в с. Суходоли.
Праttiвникашtи СА! постiйно обстежуються шJlяхи областi. Halt добре
вiдомо про проблему з япIковiстю ца дi:tянцi вiд Во_,rодимир-Во"цинського до
Нововолинська. Проведення аварiйного ямкового ремонту вкпючено в набiр
робiт на листопад мiсячь дlя фiлii "Вололимир-Волинська !Е!". Щанi робо,rи
б1:5 tb пр.lвеленнi як тiльки дозволя,l ь поt олнi умови.
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