
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 04.06. 2020 № 139 

м. Золотоноша  

 

Про заборону проїзду великовагових транзитних 

транспортних засобів в м. Золотоноша 
 

З метою збереження цілісності дорожнього покриття доріг, колодязів 

інженерних мереж, розташованих на проїзній частині вулиць м.Золотоноша, 

мінімізації шкідливого впливу на технічний стан дорожнього покриття 

автомобільних доріг від інтенсивного руху великовагових автомобілів, що 

рухаються містом через виконання робіт із реконструкції шляхопроводу через 

залізничну колію на ділянці ремонту автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – 

Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь км 117+180 (обхід міста 

Золотоноша), відповідно до ст. 6 Закону України «Про дорожній рух», ст. 19, 

ст. 20 Закону України «Про автомобільні дороги», постанов Кабінету Міністрів 

України від 27 червня 2007 року № 879 «Про заходи щодо збереження 

автомобільних доріг загального користування», від 18 січня 2001 року № 30 

«Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів 

автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами», враховуючи 

«Програму утримання та ремонту доріг комунальної власності у м.Золотоноша 

на 2018 – 2020 роки», керуючись п. 1 «а» ст. 30, ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Заборонити проїзд великовагових транзитних транспортних засобів в 

м. Золотоноша на період виконання робіт із реконструкції шляхопроводу через 

залізничну колію на ділянці ремонту автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – 

Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь км 117+180 (обхід міста 

Золотоноша). 

2. Обмеження руху, зазначені у пункті 1, не розповсюджуються на 

транспортні засоби, які здійснюють рух встановленим маршрутом до 

підприємств, за наявного погодження маршруту руху з управлінням житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства (Флоренко О.А.): 
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3.1. Забезпечити встановлення дорожніх знаків, що забороняють рух 

транзитних вантажних транспортних засобів. 

3.2. Забезпечити встановлення інформаційних панно та вказівників щодо 

можливого маршруту руху транзитних транспортних засобів, вказаних у пункті 

2, а також максимальною вагою до 3,5 тон. 

3.3. Звернутись до Служби автомобільних доріг у Черкаській області з 

проханням щодо встановлення додаткових заборонних дорожніх знаків на 

автомобільних шляхах державного значення Н-08 та Н-16. 

3.4. Довести до відома керівників підприємств, установ та організацій 

всіх форм власності, що здійснюють діяльність на території міста Золотоноша, 

про дію обмеження руху транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 

тс або фактичною масою понад 24 т автомобільними дорогами загального 

користування місцевого значення, а також єдиний дозволений маршрут руху 

вантажного транспорту – вулицями Благовіщенська (від вул. Шевченка до вул. 

Богунського), Богунського, 23 Вересня, Новоселівська, Канівська та Заводська. 

4. Золотоніському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Черкаській області (Охріменко О.В.) посилити контроль за 

додержанням Правил дорожнього руху, а також вимог цього рішення, на 

території міста, зокрема посилення контролю за рухом великовагових 

транспортних засобів. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального 

господарства (Флоренко О.А.). 

 

 

Міський голова                                                                           В.О. Войцехівський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флоренко 23057 


