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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                        

                                 

До мене, як до народного депутата України, звернувся голова 

Чапаєвської територіальної громади Пологівського району Запорізької 

області М.І.Гузенко з проханням посприяти змінити на краще ситуацію у 

сфері дорожнього господарства, а саме: автомобільної дороги загального 

користування державного значення Т-08-15 (дільниця - територія с. Кінські 

Роздори)  Оріхів — Пологи — Кінські Роздори — Андріївка — 

Нововасилівка — Бердянськ та загального користування місцевого 

значення О 080617  Приютне – Новозлатопіль – Красноселівка – Чубарівка – 

Кінські Роздори. 

В своєму зверненні він зазначає, що дані дороги знаходяться на балансі 

та обслуговуванні Укравтодору і є зв’язковими між населеними пунктами 

об’єднаної територіальної громади. Неодноразово виконком Чапаєвської 

сільської ради звертався до представників облавтодору з проханням 

відремонтувати вищезазначену автомобільну дорогу, але безрезультатно. 

У зв'язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа 

загального користування державного значення та місцевого значення втрачає 

свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так капітального ремонту, 

а місцями повної реконструкції. Дороги знаходиться в аварійному стані і 



здійснювати по ним перевезення пасажирів з кожним часом стає все більш 

проблематично. 

Тому заявники прохають не залишити поза увагою проблему ремонту 

автомобільної дороги в напрямку загального користування державного 

значення Т-08-15 та загального користування місцевого значення О 080617. 

В свою чергу територіальна громада обіцяє прийняти участь у 

співфінансуванні робіт по проведенню ремонту даної дороги. 

Виходячи з зазначеного вище прошу розглянути можливість ремонту 

автомобільної дороги в напрямку загального користування державного 

значення Т-08-15 15 (дільниця - територія с. Кінські Роздори)  Оріхів — 

Пологи — Кінські Роздори — Андріївка — Нововасилівка — Бердянськ та 

загального користування місцевого значення О 080617 Приютне – 

Новозлатопіль – Красноселівка – Чубарівка – Кінські Роздори. 

Про результати розгляду звернення прошу письмово повідомити мене 

та заявника у встановлений законом строк. 

 

 

З повагою 

народний депутат України                                                  В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 


