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Про поточний середній ремонт
мосту через р. Дніпро
Відповідно до статей 16, 20 та 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України
від 29.03.2017 № 303 „Деякі питання використання у 2017 році коштів,
залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством
автомобільних доріг“, у зв’язку з проведенням поточного середнього ремонту
мосту через р. Дніпро на км 23 + 068 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша–
Черкаси–Сміла–Умань і дамби Кременчуцького водосховища та з метою
забезпечення безпеки учасників дорожнього руху на цій ділянці дороги, вжити
такі заходи:
1. Службі автомобільних доріг у області:
1) для забезпечення технології виконання робіт із улаштування
дорожнього покриття, здійснення автомобільного сполучення та можливості
роботи технологічного транспорту, запровадити з 19.06.2017 по 01.12.2017
наступний графік проїзду легкових автомобілів, вантажного автотранспорту
повною масою до 5 тонн, автомобілів спеціального призначення та автобусів,
що працюють на маршрутах загального користування, заборонивши рух всіх
інших транспортних засобів:
з 06-00 год. до 09-00 год.;
з 16-00 год. до 19-00 год.;
2) обладнати ділянки доріг, на період ремонту мосту, по яких буде
здійснюватися об’їзд, відповідними дорожніми знаками та панно.
2. Виробничому підрозділу „Шевченківська дирекція залізничних
перевезень“ регіональної філії „Одеська залізниця“ ПАТ „Укрзалізниця“
забезпечити додаткові рейси приміського дизель-поїзда від станції Черкаси
до станції Золотоноша в прямому та зворотному напрямках.
3. Головному управлінню Національної поліції в області, Управлінню
патрульної поліції у м. Черкаси забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього
руху в зоні виконання ремонтних робіт.
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4. Управлінню транспорту, дорожнього господарства та обороннопромислового комплексу обласної державної адміністрації скоординувати дії
всіх виконавців цього розпорядження щодо інформування населення через
засоби масової інформації про початок поточного середнього ремонту мосту
через р. Дніпро, схеми об’їзду, обмеження руху транспортних засобів на період
виконання робіт і графіка додаткових дизель-поїздів.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Омаргалієва К. С., управління
транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу
обласної державної адміністрації і Службу автомобільних доріг у області.
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