
Проєкт вноситься  

селищним головою 

 

 

 

Двадцять третя сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _ ____________ 2021 року                                                                        № __ 

смт Олександрівка 

 

Про звернення депутатів Олександрівської селищної ради до Президента 
України та Прем’єр-міністра України щодо безоплатної передачі ділянки 

дороги Н-14 з комунальної в державну власність 
 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись частиною 2 статті 2, пунктом 5 

частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

протоколу позачергового засідання Олександрівської селищної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій                           

від 28 грудня 2021 року №35, враховуючи пропозиції депутатів селищної 

ради 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Схвалити звернення депутатів Олександрівської селищної ради до 

Президента України та Прем’єр-міністра України, щодо  передачі ділянки 

дороги Н-14 з комунальної в державну власність (додається). 

2. Доручити голові Олександрівської селищної ради направити 

звернення депутатів Олександрівської селищної ради до Президента України 

та Прем’єр-міністра України для розгляду й відповідного реагування. 

3. Надати згоду на передачу ділянки дороги Н-14 Олександрівка – 

Кропивницький – Миколаїв км 0+000 1+346 разом з мостом через р.Тясмин 

та шляхопроводом через залізничну колію Регіональної філії «Одеська 

залізниця» АТ «Укрзалізниця» з комунальної власності Олександрівської 

селищної територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської 

області в державну власність. 

4. Контроль за виконання покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. 

 
 

Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



ДОДАТОК 

рішення сесії  

Олександрівської селищної ради  

від «___» _______2021 року № ___  

 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Олександрівської селищної ради до Президента України та 
Прем’єр-міністра України, щодо безоплатної передачі ділянки дороги            

Н-14 з комунальної в державну власність 
 

Ми, депутати Олександрівської селищної ради, глибоко стурбовані 

ситуацією стосовно аварійного стану мосту через р.Тясмин та шляхопроводу 

через залізничну колію Регіональної філії «Одеська залізниця»                     

АТ «Укрзалізниця», що знаходяться на території селище міського типу 

Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області. 

Зазначені об’єкти з’єднують автомобільні дороги загального 

користування державного значення: дорогу Н-01 Київ – Знам’янка та дорогу 

Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, що забезпечують проїзд 

транспорту в напрямку до м.Київ та автомобільне сполучення з населеними 

пунктами Київської, Черкаської, Дніпропетровської й Миколаївської 

областей, мають важливе стратегічне значення, як для соціально-

економічного розвитку держави, так і для підтримки її обороноздатності 

вцілому.  

Дані споруди збудовані у період 1963-1971 років. У 2009 році ділянку 

дороги Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв км 0+000 1+346 

разом з мостом через р.Тясмин та шляхопроводом через залізничну колію 

Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» передано з 

державної в комунальну власність Олександрівської селищної ради в 

незадовільному стані, із ознаками аварійності внаслідок їх довготривалої 

експлуатації, без проведення ремонтних робіт з реконструкції.                              

За результатами обстеження, здійсненого ТОВ «МІСТПРОЕКТ» у 2015 році, 

штучні споруди визнано аварійними та такими, що потребують невідкладної 

реконструкції. 

На сьогодні їх експлуатація є вкрай небезпечною і здатна призвести до 

руйнування опорних елементів, що становить загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації та підриву обороноздатності держави, оскільки під 

шляхопроводом проходить швидкісна залізнична колія Регіональної філії 

«Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» сполученням «Київ-Дніпро». 

Враховуючи аварійний стан зазначених мостових конструкцій та їх 

стратегічне значення для держави, за замовленням Олександрівської 

селищної ради управлінням капітального будівництва Кіровоградської 

обласної державної адміністрації у 2016 році здійснено розробку проектів 

«Реконструкції мосту через р.Тясмин та дороги між мостом та 

шляхопроводом у смт Олександрівка» і «Реконструкція шляхопроводу через 



Одеську залізницю в смт Олександрівка». Кошторисна вартість проектів 

складає 48 млн грн у цінах 2016 року, а в діючих цінах вартість робіт 

очікується на рівні 250 млн грн з урахуванням витрат на коригування 

проектів. 

26 грудня 2021 року на шляхопроводі через залізничну колію 

Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» сталася критична  

руйнація дорожнього покриття на лівій (зустрічній) полосі руху шириною 

близько 60 (шістдесяти) сантиметрів, довжиною близько 400 (чотирьохсот) 

сантиметрів та глибиною близько 30 (тридцяти) сантиметрів, розрив 

зварювальних швів та зміщення вбік на 15-20 сантиметрів та в глибину               

на 5-8 сантиметрів середньої металевої основи шляхопроводу та руйнація 

нижньої частини шляхопроводу, що виражено в  акті обстеження 

шляхопроводу через Одеську залізницю на автошляху Н-14 «Олександрівка-

Кропивницький-Миколаїв» автомобільній дорозі національного значення 

України від 26 грудня 2021 року та в протоколі позачергового засідання 

Олександрівської селищної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 28 грудня 2021 року №35. 

Критичний стан обстеженої ділянки шляхопроводу через залізничну 

колію Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на 

автошляху Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, а також 

ймовірність руйнації дорожнього покриття і на правій полосі, що в свою 

чергу призведе до припинення руху на автошляху Н-14 «Олександрівка-

Кропивницький-Миколаїв» автомобільній дорозі національного значення 

України та обвалу елементів нижньої основи шляхопроводу на залізничні 

колії, що несе загрозу життю людей та може спричинити надзвичайну 

ситуацію державного значення. 

Олександрівська селищна рада, вже понад 10 років, вимушена 

порушувати перед центральними органами виконавчої влади клопотання 

щодо передачі ділянки дороги Н-14 Олександрівка – Кропивницький – 

Миколаїв км 0+000 1+346 разом з мостом через р.Тясмин та шляхопроводом 

через залізничну колію Регіональної філії «Одеська залізниця»                            

АТ «Укрзалізниця» із комунальної власності Олександрівської селищної 

територіальної громади у державну власність. Проте до цього часу питання 

залишається не вирішеним. 

Оскільки бюджет Олександрівської селищної територіальної громади не 

дозволяє здійснення необхідних робіт на вищезазначених об’єктах ми, як 

депутати Олександрівської селищної ради, звертаємось щодо вжиття 

невідкладних заходів з вирішення питання стосовно безоплатної передачі 

ділянки дороги Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв км 0+000 

1+346 разом з мостом через р.Тясмин та шляхопроводом через залізничну 

колію Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» з 

комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади 

Кропивницького району Кіровоградської області в державну власність. 

 


