Про організацію руху транспорту на період проведення ремонтних робіт на
греблі ДніпроГЕС

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з
метою запобігання виникнення аварійних ситуацій, забезпечення безпеки руху
транспорту та підвищення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі
м. Запоріжжя при проведенні ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕС,
враховуючи пропозицію філії Дніпровської ГЕС «Укргідроенерго», з 10.06.2019
до закінчення робіт, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти пропозицію філії Дніпровської ГЕС «Укргідроенерго» щодо
проведення ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕС.
2. Філії Дніпровської ГЕС «Укргідроенерго»:
2.1. Підготувати та погодити графік та порядок виконання ремонтних
робіт проїзної частини греблі ДніпроГЕС.
2.2. Розробити та погодити схему організації руху транспорту через
греблю ДніпроГЕС на період проведення ремонтних робіт.
2.3. Організувати виготовлення і розміщення на під’їздах та на греблі
ДніпроГЕС відповідних дорожніх знаків згідно до погодженої схеми руху.
2.4. Опрацювати питання встановлення дорожніх знаків обмеження руху
вантажного транспорту у часи пік по греблі ДніпроГЕС.
3. Просити Управління патрульної поліції в Запорізької області:
3.1. Для здійснення постійного контролю за дотриманням водіями вимог
дорожніх знаків та умов руху організувати постійно діючі пости патрульної
поліції при в’їзді на греблю Дніпрогесу та І мосту Преображенського (з обох
боків).
3.2. Заборонити в’їзд вантажного транспорту в місто Запоріжжя з 06-00 до
09-00 години та з 16-00 до 19-00.
4. Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту
«Запоріжелектротранс»:
4.1. Організувати на час проведення робіт чергування спеціальної техніки
(тягачів) на греблі ДніпроГЕС та мостах Преображенського.

4.2. В разі повного закриття проїзду через греблю ДніпроГЕС припинити
рух тролейбусів.
5. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської
ради:
5.1. Опрацювати питання повідомлення автоперевізників міста Запоріжжя
щодо обмеження руху по греблі ДніпроГЕС на час проведення ремонтних
робіт.
5.2. В разі повного закриття проїзду через греблю ДніпроГЕС
організувати об’їзд громадського транспорту в бік Правого берегу та в
зворотному напрямку через І міст Преображенського та арочний міст.
6. ДП «Запорізький облавтодор» опрацювати питання повідомлення
автоперевізників Запорізької області та інших міст України щодо обмеження
руху по греблі ДніпроГЕС на час проведення ремонтних робіт.
7. Керівникам підприємств та організацій всіх форм власності, які
здійснюють перевезення вантажів великовантажним та великогабаритним
транспортом, вжити заходів до внесення змін в графіки перевезення вантажів з
метою заборони руху зазначеного транспорту через греблю Дніпровської ГЕС
та мости ім. Преображенського з 06-00 до 09-00 години та з 16-00 до 19-00
години щоденно на термін виконання ремонтних робіт на автодорожньому
переїзді Дніпровської ГЕС.
8. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради
оприлюднити інформацію через засоби масової інформації щодо термінів
проведення ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕС та організацію дорожнього
руху.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Волобуєва В.О.

Міський голова

В.В. Буряк

Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
«Про організацію руху транспорту на період проведення ремонтних робіт на
греблі ДніпроГЕС»
В зв’язку з проведенням ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕС та для
здійснення постійного контролю за дотриманням водіями вимог дорожніх
знаків та умов руху, організовані постійно діючі пости патрульної поліції при
в’їзді на греблю Дніпрогесу та І мосту Преображенського (з обох боків), в тому
числі заборонено в’їзд вантажного транспорту в місто Запоріжжя з 06-00 до 0900 години та з 16-00 до 19-00.
На час проведення робіт, організовано чергування спеціальної техніки
(тягачів) на греблі ДніпроГЕС та мостах Преображенського, в разі повного
закриття проїзду через греблю ДніпроГЕС буде припинено рух тролейбусів.
Також опрацьовано питання повідомлення автоперевізників міста
Запоріжжя щодо обмеження руху по греблі ДніпроГЕС на час проведення
ремонтних робіт.
В тому числі оприлюднена інформація через засоби масової інформації
щодо термінів проведення ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕС та організацію
дорожнього руху.
Враховуючи вищевикладене, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, з метою запобігання виникнення аварійних
ситуацій, забезпечення безпеки руху транспорту та підвищення пропускної
спроможності вулично-шляхової мережі м. Запоріжжя при проведенні
ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕС, на розгляд виконавчого комітету міської
ради виноситься питання «Про організацію руху транспорту на період
проведення ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕС».

Заступник директора департаменту
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Запорізької міської ради
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