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Про заборону руху для транзитного
великовагового транспорту
по Тясминській захисній дамбі
та м. Чигирину
Відповідно до статей 16, 20 та 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“, у зв’язку з аварійним станом комплексу гідротехнічних споруд
Тясминського захисного масиву в Чигиринському районі Черкаської області,
враховуючи лист Черкаського регіонального управління водних ресурсів
від 24.07.2017 № 546/13, з метою недопущення виникнення надзвичайної
ситуації, пов’язаної з руйнуванням комплексу гідротехнічних споруд
та забезпечення безпеки учасників дорожнього руху на ділянці дороги
Р-10 Канів–Чигирин–Кременчук км 147+500 – км 166+163, вжити такі заходи:
1. Службі автомобільних доріг у Черкаській області:
1) розробити до 31.07.2017 схему організації дорожнього руху щодо
встановлення заборони руху транзитного великовагового транспорту повною
масою більше 3,5 тонн автомобільною дорогою державного значення
Р-10 Канів–Чигирин–Кременчук
по
Тясминській
захисній
дамбі
та м. Чигирину і здійснити погодження відповідної схеми з Головним
управлінням Національної поліції в Черкаській області, за результатами якого
встановити відповідні дорожні знаки від м. Черкаси до м. Чигирина;
2) надати пропозиції до схеми об’їзду транзитного великовагового
транспорту повною масою більше 3,5 тонн автомобільною дорогою державного
значення Р-10 Канів–Чигирин–Кременчук по Тясминській захисній дамбі
та м. Чигирину.
2. Управлінню транспорту, дорожнього господарства та обороннопромислового комплексу Черкаської обласної державної адміністрації:
1) погодити схему організації дорожнього руху з Чигиринською
районною державною адміністрацією та Чигиринською міською радою
Черкаської області;
2) підготувати спільно зі Службою автомобільних доріг у Черкаській
області звернення до Державного агентства автомобільних доріг України щодо

2

облаштування автомобільних доріг на в’їздах із Кіровоградської та Полтавської
областей відповідними дорожніми знаками та інформаційними панно
зі схемою організації дорожнього руху на час дії відповідної заборони.
3) скоординувати дії всіх виконавців цього розпорядження щодо
інформування населення про початок дії заборони руху транзитного
великовагового транспорту автомобільною дорогою Р-10 Канів–Чигирин–
Кременчук по захисній дамбі комплексу гідротехнічних споруд Тясминського
захисного масиву в Чигиринському районі Черкаської області та м. Чигирину.
3. Управлінню Укртрансбезпеки у Черкаській області вжити заходів
щодо здійснення цілодобового документального габаритно-вагового контролю
на ділянці автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів–Чигирин–
Кременчук км 147+500 – км 166+163.
4. Головному управлінню Національної поліції у Черкаській області
забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху в зоні дії обмеження руху
шляхом залучення додаткових нарядів поліції.
5. Черкаському
регіональному
управлінню
водних
ресурсів
та управлінню цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації
постійно здійснювати моніторинг за технічним станом комплексу
гідротехнічних споруд Тясминського захисного масиву (дамбою та насосною
станцією) у Чигиринському районі Черкаської області.
6. Чигиринській районній державній адміністрації забезпечити належні
умови праці для посадових осіб Управління Укртрансбезпеки у Черкаській
області для цілодобового здійснення ними документального габаритновагового контролю на ділянці автомобільної дороги державного значення
Р-10 Канів–Чигирин–Кременчук км 147+500 – км 166+163.
7. Чигиринській районній державній адміністрації та Чигиринській
міській раді Черкаської області забезпечити інформування населення
про діючі обмеження через місцеві засоби масової інформації.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови Черкаської обласної державної адміністрації Омаргалієва К. С.,
Черкаське регіональне управління водних ресурсів і управління транспорту,
дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської
обласної державної адміністрації.
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