
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 24 

Миколаїв   
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В.Б., Кабінету Міністрів України 
та народних депутатів України, обраних від 
Миколаївської області, щодо внесення змін 
до  маршрутного коридору ремонтно-
відновлювальних робіт на  автомобільній 
дорозі "Львів - Тернопіль – Хмельницький – 
Вінниця – Умань - Одеса – Миколаїв" 

 Чотирнадцята 
позачергова сесія 
сьомого скликання 

 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" та з метою залучення коштів державного бюджету на маршрутне 
сполучення "Кропивницький – Миколаїв", що є частиною автомобільної дороги 
державного значення Н-14, у зв’язку з вкрай незадовільним станом дорожнього 
покриття мережі автомобільних доріг області обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 
       1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем’єр-
міністра України Гройсмана В.Б., Кабінету Міністрів України та народних 
депутатів України, обраних від Миколаївської області, щодо внесення змін до 
маршрутного коридору ремонтно-відновлювальних робіт на автомобільній 
дорозі "Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - 
Миколаїв" (додається). 
      

2. Надіслати текст цього Звернення до Кіровоградської та Херсонської 
обласних рад з метою підтримки депутатів Миколаївської обласної ради та 
висловлення своїх пропозицій щодо внесення змін до маршрутного коридору 
ремонтно-відновлювальних робіт на автомобільній дорозі "Львів - Тернопіль - 
Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв". 
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         3. Направити текст цього Звернення Прем’єр-міністру України          
Гройсману В.Б., Кабінетові Міністрів України та народним депутатам України, 
обраним від Миколаївської області. 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                        В.В.Москаленко    
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Додаток 
до рішення обласної ради 
27 липня 2017 року № 24 

 
 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Миколаївської обласної ради до  
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Кабінету Міністрів України та 

народних депутатів України, обраних від Миколаївської області,  
щодо внесення змін до  маршрутного коридору ремонтно-відновлювальних 

робіт на  автомобільній дорозі "Львів - Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – 
Умань - Одеса – Миколаїв" 

 
Депутати Миколаївської обласної ради звертаються до вас із проханням 

змінити маршрутний коридор автомобільної дороги "Львів - Тернопіль – 
Хмельницький – Вінниця – Умань - Одеса – Миколаїв" на "Львів - Тернопіль – 
Хмельницький – Вінниця – Умань – Кропивницький - Миколаїв", на ремонтно-
відновлювальні роботи якого планується додатково виділити з державного 
бюджету 2 млрд. гривень. 

Вищезазначене прохання зумовлено тим, що ділянку автомобільної 
дороги загального користування державного значення (міжнародна дорога)     
М-14 (Е-58) "Одеса – Миколаїв – Новоазовськ", км 55+550 – км 129+168 
протяжністю 73,6 км (в межах Миколаївської області) було відремонтовано у 
2010-2011 роках (на її ремонт витрачено майже 210 млн. грн бюджетних 
коштів) та наразі вона знаходиться в задовільному стані й не потребує 
проведення суттєвих ремонтних робіт. 

З огляду на означене вище вважаємо за доцільне спрямувати кошти з 
державного бюджету на маршрутне сполучення "Кропивницький – Миколаїв", 
що є частиною автомобільної дороги державного значення                                 
Н-14 "Олександрівка - Кропивницький – Миколаїв", км 153+196 - км 235+614 
протяжністю 82,4 км, яка знаходиться у вкрай незадовільному стані, у тому 
числі аварійний міст через балку Богодушна на ділянці км 161+922. Зазначена 
ділянка автошляху потребує капітального ремонту, про що свідчать чисельні 
звернення мешканців регіону та водіїв транзитного транспорту як на гарячу 
лінію Миколаївської обласної державної адміністрації, так і на Урядову гарячу 
лінію.  

У зв’язку з вкрай незадовільним станом дорожнього покриття у березні-
квітні 2017 року мешканці сіл Возсіятське та Водяно-Лорине Єланецького 
району Миколаївської області, через які пролягає автодорога                             
Н-14 "Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв", перекривали рух 
великовантажного транспорту. 
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Депутатам обласної ради відомо, що на сьогодні Державним агентством 
автомобільних доріг України розроблено проектно-кошторисну документацію 
(6 ділянок) на капітальний ремонт автомобільної дороги Н-14 "Олександрівка – 
Кропивницький – Миколаїв", км 153+196 – км 190+000 протяжністю 36,8 км, 
яка проходить державну комплексу експертизу за всіма напрямами, та 
додатково замовлено виготовлення документації ще однієї ділянки на                                
км 198+300 - км 235+614, кінцевий строк виготовлення якої спливає 30 серпня 
2017 року. 

Проектними рішеннями передбачено влаштування покриття з 
цементобетону, який у південній кліматичній зоні з урахуванням інтенсивності 
руху великовагового транспорту у зв’язку із зростанням транзитних перевезень 
в порти міста Миколаєва дозволить суттєво збільшити строки його 
використання. 

Враховуючи вищевикладене та з метою зняття соціальної напруги серед 
територіальних громад Миколаївщини, у разі проведення ремонтних робіт на 
автомобільній дорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" у межах 
Миколаївської області просимо змінити маршрутний коридор ремонтно-
відновлюваних робіт на зазначений вище - "Львів – Тернопіль – Хмельницький-
Вінниця – Умань – Кропивницький – Миколаїв". 

У разі наявності причин, що унеможливлюють позитивне вирішення 
питання спрямування коштів на маршрутне сполучення                 
"Кропивницький – Миколаїв", просимо розглянути можливість проведення 
таких робіт на маршрутному сполученні "Умань – Первомайськ –     
Вознесенськ – Миколаїв". 

 
 
 

Прийнято на чотирнадцятій 
позачерговій сесії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання 
27 липня 2017 року  
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