
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від 14.06.2017 р. № 12 

 

Про затвердження акту депутатської комісії 

та заборону руху великовагового транспорту. 

 

Керуючись статтею 25, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 17, пунктом 1 та пунктом 4 статті 19  Закону України 

«Про автомобільні дороги», Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 року 

за № 30 «Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами» та з метою 

забезпечення безпечних умов руху транспортних засобів в населеному пункті, беручи до 

уваги вкрай негативний експлуатаційний стан доріг в м. Заводське по вулицях: Вишневій, 

Технологічній, Якубовського, які були зруйновані внаслідок інтенсивного руху 

великовагового транспорту.  

 

Вирішили: 1. Затвердити акт депутатської комісії щодо обстеження 

експлуатаційного стану доріг комунальної власності територіальної громади м. Заводське 

(додається). 

2. Заборонити рух великовагового транспорту загальною масою понад 40 тон 

включно на дорогах комунальної власності територіальної громади м. Заводське допоки 

не будуть вжиті заходи щодо капітального ремонту доріг по вулицях: Вишневій, 

Технологічній, Якубовського. 

3. Дозволити рух великовагового транспорту по вулицях Вишневій та Ватутіна в  

м. Заводське за маршрутом Млини-Піски, Піски-Млини виключно транзитом. 

4. Рекомендувати виконавчому комітету скасувати рішення від 28.07.2016 року за 

№ 90. 

5. Зобов’язати КП «Комунсервіс» встановити додаткові дорожні знаки на 

вищезгадуваних вулицях згідно Закону України «Про дорожній рух» та розпочати 

підготовчі роботи по відновленню експлуатаційного стану вказаних доріг. 

6. Дане рішення довести до відома органів правопорядку та прокуратури, 

керівників підприємств міста та власників великовагових транспортних засобів. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з 

питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього природного середовища (Івахно С.Ю.) та депутатську комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів 

підприємництва, торгівлі та побуту (Глушко О.В.). 

8. Рішення набуває чинності з дня його прийняття. 

 

 

 

Міський голова                                        В. Сидоренко  

 


