
 
 
 
Про заходи щодо збереження авто-
мобільних доріг загального користу-
вання в області 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, законів України “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги 
України”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року 
№ 198 “Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних 
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, 
Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних 
доріг загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 червня 2007 року № 879 “Про заходи щодо збереження автомо-
більних доріг загального користування”, з метою збереження дорожнього 
покриття автомобільних доріг у період тривалої спекотної погоди (при 
температурі повітря понад +28ºС): 

1. Рекомендувати: 
1.1. Службі автомобільних доріг в області: 
1.1.1. Разом з Управлінням патрульної поліції та Укртрансбезпеки в 

області розробити та забезпечити виконання спільних заходів щодо недопу-
щення руйнування покриття автомобільних доріг, збереження елементів їх 
облаштування, зокрема, у період дії режиму обмеження руху транспортних 
засобів посилити габаритно-ваговий контроль за рухом великовагових транс-
портних засобів автомобільними дорогами загального користування. 

1.1.2. Своєчасно інформувати транспортні організації області про обме-
ження руху великовагового автотранспорту при високих температурах повітря 
через засоби масової інформації. 

1.2. Управлінням патрульної поліції та Укртрансбезпеки в області: 
1.2.1. У період дії режиму обмеження руху транспортних засобів органі-

зувати контроль за проїздом великовагових транспортних засобів автомо-
більними дорогами загального користування.  
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1.2.2. Вжити заходів щодо забезпечення паркування великовагового 
автотранспорту лише на існуючих автостоянках та майданчиках відпочинку, 
у тому числі розташованих біля об’єктів дорожнього сервісу. 

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати виконав-
чим комітетам міських (міст обласного значення) рад сприяти Службі авто-
мобільних доріг, управлінням патрульної поліції та Укртрансбезпеки в області 
у здійсненні заходів щодо збереження автомобільних доріг загального ко-
ристування в області. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 27.05.2016 № 241/2016-р “Про заходи щодо збере-
ження автомобільних доріг загального користування в області”. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


