УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
===========================================================

Р І Ш Е Н Н Я № 56
11.11.2016 року

Іллінці

5 сесія 8 скликання

Про звернення до Управління Укртрансінспекції
та Служби автомобільних доріг у Вінницькій
області щодо облаштування майданчика для
мобільного габаритно-вагового комплексу
Враховуючи рекомендацію постійної комісії з питань регламенту,
забезпечення законності, запобігання корупції, депутатської діяльності і
етики, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити текст звернення Іллінецької міської ради до Управління
Укртрансінспекції у Вінницькій області (звернення додається).
2. Затвердити текст звернення Іллінецької міської ради до Служби
автомобільних доріг у Вінницькій області (звернення додається).
3. Секретарю міської ради направити тексти звернень Управлінню
Укртрансінспекції та Службі автомобільних доріг у Вінницькій області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань регламенту, забезпечення законності, протидії
корупції, депутатської діяльності і етики.

Міський голова

В. Ящук
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Затверджено
рішенням 5 сесії Іллінецької
міської ради 8 скликання № 56
від 11.11.2016 року
ЗВЕРНЕННЯ
Іллінецької міської ради до Управління Укртрансінспекції у Вінницькій
області
«Щодо облаштування
комплексу»

майданчика

для

мобільного

габаритно-вагового

У спекотну погоду головний «ворог» українських доріг – перевантажені
великовагові вантажівки. Бажаючи якнайшвидше дістатися до місця
призначення, й при цьому перевезти чим побільше вантажу, власники та водії
таких транспортних засобів не надто переймаються деформацією дорожнього
полотна, великими борознами та напливами на асфальті, що залишаються після
їх вояжів. У підсумку – вщент розбиті дороги та нарікання автовласників, які
змушені пересуватися по вулично-дорожній мережі, що більше схожа на смугу
перешкод…
Так через місто Іллінці проходить автодорога державного значення Вінниця
– Гайсин – В.Михайлівка, яка збудована під розрахункове навантаження на вісь
– 6 тонн, загальною вагою автомобіля – 24 тони. На сьогодні по даній
автодорозі проїздять надміру завантажені вантажівки, що приводить до
пошкодження дорожнього полотна та ставлять під загрозу безпеку інших
учасників дорожнього руху.
На виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні
дороги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 «Про
заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування»,
Іллінецька міська рада планує спільно з Службою автомобільних доріг у
Вінницькій області облаштування майданчика для мобільного габаритновагового комплексу та просить надати нормативні документи з зазначенням
всіх необхідних норм та технологічних регламентів по його облаштуванню.
Також просимо надати перелік документації, яку потрібно надати в
Управління Укртрансбезпеки для подальшого внесення такого майданчику в
графік виїзду мобільних груп для здійснення габаритно-вагового контролю на
території Іллінецької територіальної громади, а саме на участку автомобільної
дороги Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка
кілометр____ для того, щоб методом впровадження габаритно-вагового
контролю вжити заходів щодо недопущення пошкодження місцевої автодороги
великовантажними автомобілями.
Дякуємо за взаєморозуміння та підтримку.
________________________________
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ЗВЕРНЕННЯ
Іллінецької міської ради до Служби автомобільних доріг у Вінницькій
області
«Щодо облаштування
комплексу»

майданчика

для

мобільного

габаритно-вагового

У спекотну погоду головний «ворог» українських доріг – перевантажені
великовагові вантажівки. Бажаючи якнайшвидше дістатися до місця
призначення, й при цьому перевезти чим побільше вантажу, власники та водії
таких транспортних засобів не надто переймаються деформацією дорожнього
полотна, великими борознами та напливами на асфальті, що залишаються після
їх вояжів. У підсумку – вщент розбиті дороги та нарікання автовласників, які
змушені пересуватися по вулично-дорожній мережі, що більше схожа на смугу
перешкод…
Так через місто Іллінці проходить автодорога державного значення Вінниця
– Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка, яка збудована під
розрахункове навантаження на вісь – 6 тонн, загальною вагою автомобіля – 24
тони. На сьогодні по даній автодорозі проїздять надміру завантажені
вантажівки, що приводить до пошкодження дорожнього полотна та ставлять
під загрозу безпеку інших учасників дорожнього руху.
На виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні
дороги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 «Про
заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування»,
Іллінецька міська рада просить надати попереднє погодження на облаштування
майданчика для мобільного габаритно-вагового комплексу на умовах
співфінансування та вжити заходів по облаштуванню майданчику для
мобільного габаритно-вагового комплексу в смузі відведення автомобільної
дороги Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка кілометр _____
Просимо надати попереднє погодження на облаштування такого майданчика
для мобільного ГВК.
Дякуємо за взаєморозуміння та підтримку.
________________________________
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