
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 07 серпня  2017 року     № 368

Про внесення змін та доповнень 

до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

від 14 березня 2017 року № 139

Керуючись ст.  140,  144 Конституції  України, ст.  52,  59 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Кіровоградської

міської ради

 В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської

ради  від  14  березня  2017  року  №  139  “Про  організацію  дорожнього  руху

великогабаритних  та  великовагових  транспортних  засобів”,  а  саме

пункт  2  рішення  викласти  в  такій  редакції:  “2.  Ввести  обмеження  руху

автотранспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь

понад 7 т при температурі повітря 28°С і вище з 10.00 до 22.00 включно в місті

Кропивницькому.

Відстій  (стоянку)  автотранспортних  засобів  здійснювати  на  в'їздах  в

м.Кропивницький у відповідності з Правилами дорожнього руху.” 

2.  Пункти 2,  3,  4,  5,  6   рішення виконавчого комітету Кіровоградської

міської ради від 14 березня 2017 року № 139 вважати пунктами 3, 4, 5, 6, 7.

Секретар міської ради А.Табалов

Назаренко 22 85 83



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 14 березня  2017 року     № 139

Про організацію дорожнього руху

великогабаритних та великовагових

транспортних засобів

Керуючись  ст.  140,  144  Конституції  України,  підпунктом  1  п.  “а”

ст. 30, ст. 52, 59, 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

ст.  6,  9  Закону  України  “Про  дорожній  рух”,  ст.  19  Закону  України  “Про

автомобільні дороги”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

18  січня  2001  року  № 30  “Про  проїзд  великогабаритних  та  великовагових

транспортних засобів  автомобільними дорогами,  вулицями та  залізничними

переїздами”, постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року

№ 1306 “Про Правила  дорожнього руху”,  з  метою збереження дорожнього

покриття  автомобільних  доріг  від  руйнування великогабаритними  та

великоваговими транспортними засобами виконавчий комітет Кіровоградської

міської ради

 В И Р І Ш И В:

1.  Заборонити  рух  транспортних  засобів  вулицями  міста

Кропивницького без дозволу, маса яких перевищує вагові параметри, зазначені

пунктом 22.5. Правил дорожнього руху. 

2.  Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства

звернутись до Головного управління національної поліції  в  Кіровоградській

області  щодо  надання  пропозицій  з  питань  організації  в'їзду  в

м.Кропивницький вантажного транзитного транспорту.

3. Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства

спільно з управлінням розвитку транспорту та зв'язку надати пропозиції щодо

забезпечення контролю ваги великовагових транспортних засобів.

4. Фізичним та юридичним особам незалежно від форм власності, які

здійснюють  господарську  діяльність  на  території  міста  Кропивницького,

неухильно дотримуватись вимог п. 22.5. Правил дорожнього руху при прийомі

та відправлення вантажу.
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5.  Відділу  по  роботі  із  засобами  масової  інформації,  відділу

інформаційно-комп'ютерного  забезпечення  оприлюднити  дане  рішення  в

засобах  масової  інформації  та  на  офіційному  сайті  Кіровоградської  міської

ради. 

6.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова     А.Райкович

Назаренко 22 85 83


