УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 29.05.2015 №116
м.Красноармійськ

Про встановлення тимчасових
дорожніх знаків
З метою обмеження руху на дорогах загального користування у спекотний період
року, а саме на час температури повітря вище +280С, а також заборонення пересування
автошляхами міста у денну пору доби транспортним засобам із загальною вагою понад 24т і
навантаженням на вісь більш ніж 7т, згідно з дорученням голови Укравтодору
від 07.05.2015р. №38-ОД та розпорядженням голови Донецької обласної військово-цивільної
адміністрації від 21.05.2015 №230, керуючись статтею 5 Закону України «Про дорожній
рух», постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року №879 «Про заходи
щодо збереження автомобільних доріг загального користування» (із змінами), статтями
30, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Житлово-комунальному відділу міської ради (Юзипович) до 04.06.2015 року вжити
відповідних заходів щодо встановлення тимчасових дорожніх знаків 3.15 (24т) “Рух
транспортних засобів, маса яких перевищує 24 тонни заборонено”, 3.16 (7тс) “Рух
транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує 7тс, заборонено” разом з
табличкою 7.4.4 “Час дії” з текстом “При підвищенні температури повітря понад +280С рух
заборонено з 8.00 до 22.00” на в’їзді в м.Красноармійськ (з м.Дніпропетровськ, м.Донецьк,
м.Димитрів, м.Родинське, смт Удачне).
2. Затвердити місця для стоянок та відстою великовагових транспортних засобів, яким
заборонено подальший рух при t від +280С у період з 8.00 до 22.00, на в’їздах у місто або на
окремих ділянках міських вулиць згідно з додатком з 01.06.2015 року.
3. Відділу преси, інформації та зв'язків з громадськістю міської ради (Кашенець) до
03.06.2015 інформувати учасників дорожнього руху через засоби масової інформації про
введені обмеження руху великовагових транспортних засобів.
4. Координацію роботи щодо виконання данного рішення покласти на житловокомунальний відділ міської ради (Юзипович), контроль – на заступника міського голови
Капінус В.Г.

В.о.міського голови

Г.О. Гаврильченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
Від 29.05.2015 №116

Місця для стоянок та відстою великовагових транспортних засобів,
яким заборонено подальший рух при t від +280С у період з 8.00 до 22.00, на в’їздах у місто
або на окремих ділянках міських вулиць
№
з/п
1

В’їзд
в м.Красноармійськ
з м.Дніпропетровськ

Стоянки для великовагових
транспортних засобів
КПД (стоянка)

2

з м.Донецьк

станція Чунишанська (стоянка)

3

з м.Димитрів

шляхопровід станції Нова (під шляхопроводом)

4

з м.Родинське

шляхопровід станції Нова (під шляхопроводом)

5

з смт Удачне

ЗАТ “Красноармійське АП “Укрбуд” (СТО)

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П. Ярова

