
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від «____» ____________ 2017 року                         № ____ 

 

 

Про перекриття 

руху автотранспорту по 

вул. Преображенській 

 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 6 Закону України              

«Про дорожній рух», ст. 17, п. 1, 2 ст. 19 Закону України «Про автомобільні 

дороги», підпунктом 1 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи лист управління капітального 

будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29 березня 

2017 року № 01-18/65/1, у зв’язку з необхідністю проведення будівельних та 

ремонтних робіт по об’єкту «Кіровоградська обласна дитяча лікарня по 

вул. Преображенській, 79/35, м. Кіровоград - реконструкція» виконавчий 

комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Перекрити з 18 квітня 2017 року рух автотранспорту по 

вул. Преображенській, на відрізку від вул. Кропивницького до 

вул. Петропавлівської, до закінчення проведення будівельних та ремонтних 

робіт. 

2. Управлінню капітального будівництва Кіровоградської обласної 

державної адміністрації встановити примусові пристрої обмеження руху 

транспорту на перехресті вул. Преображенської та вул. Одеської (з можливістю 

проїзду спеціального транспорту в одному напрямку). 

3. Організувати односторонній рух автотранспорту по вул. Покровській в 

напрямку руху від вул. Кропивницького до вул. Олександрійської. 

4. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

забезпечити організацію встановлення наступних дорожніх знаків Правил 

дорожнього руху: 

2.1 «Дати дорогу», 5.7.2 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом»                   

на перехресті вул. Одеської і вул. Покровської; 

3.1 «Рух заборонено» на перехрестях вул. Преображенської і 

вул. Кропивницького, вул. Преображенської і вул. Одеської; 

3.23 «Поворот ліворуч заборонено» на перехресті вул. Олександрійської і 

вул. Покровської; 

3.21 «В’їзд заборонено», 3.22 «Поворот праворуч заборонено» на 

перехресті вул. Олександрійської і вул. Покровської; 
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4.1 «Рух прямо» на перехрестях вул. Одеської і вул. Преображенської та               

вул. Кропивницького і вул. Преображенської (по 2 шт. з обох напрямків руху); 

4.6 «Рух праворуч або ліворуч» на перехресті вул. Преображенської і 

вул. Кропивницького; 

5.5 «Дорога з одностороннім рухом» на перехресті вул. Преображенської 

і вул. Олександрійської та по вул. Покровській; 

5.56 «Схема об’їзду» на перехресті вул. Преображенської і 

вул. Олександрійської, вул. Кропивницького і вул. Преображенської та 

вул. Кропивницького і вул. Покровської; 

5.7.1 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом» на перехресті 

вул. Кропивницького і вул. Покровської; 

«Зелена стрілка на білому фоні», біля червоного сигналу світлофора, що 

розташований на перехресті вул. Кропивницького і вул. Покровської                        

(у напрямку руху від вул. Великої Пермської до вул. Шевченка). 

5. Рух автотранспорту, у тому числі міських автобусних маршрутів                

№ 5-а, 8, 18, 103, 126, 126-а, 130 та приміського № 284, спрямувати по 

вул. Покровській. 

6. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 

ради інформувати перевізників, що обслуговують зазначені маршрути, про 

перекриття руху і зміну схем руху транспорту та внести зміни до паспортів 

міських автобусних маршрутів  згідно з пунктами 1-3 даного рішення. 

7. Паркування транспортних засобів відвідувачів Кіровоградської 

обласної дитячої лікарні здійснювати по вул. Преображенській (від житлового 

будинку № 69 до вул. Одеської та вздовж будівель № 82, 84), вул. Гоголя 

(вздовж Кіровоградської обласної дитячої лікарні) відповідно до вимог           

розділу 15 Правил дорожнього руху України. 

8. Організацію дорожнього руху та його безпеку згідно з пунктами 1-3 

даного рішення покласти на Управління патрульної поліції в 

м. Кропивницькому. 

9. Відділу по роботі із засобами масової інформації інформувати 

територіальну громаду міста через засоби масової інформації про перекриття 

руху та зміну схем руху транспорту згідно з пунктами 1-3 даного рішення. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова               А.Райкович 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Вергун 24 48 00 


