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Державне агентство автомобільних доріг України в межах компетенції
розглянуло Ваше звернення від 20.10.2020 №352/15-20 стосовно переліку місць
розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно – вагового
контролю на автомобільній дорозі загального користування державного
значення М-06 «Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і
Ужгород)», на ділянці між населеними пунктами м. Буськ та с. Сокільники у
Львівській області.
За інформацією Служби автомобільних доріг у Львівській області (далі –
Служба) на зазначеній автомобільній дорогі знаходиться два майданчики для
розміщення пересувних пунктів та проведення габаритно – вагового контролю
на ділянці км 436+100 та км 529+300.
Вказані майданчики побудовані у 2015 році та є складовими автомобільної
дороги державного значення М-06 Київ – Чоп. Експлуатаційним утриманням
автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп, км 434+230 –
км 621+500, за результатами тендерних торгів та Контракту від 15.08.2014
займається Представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ
ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ».
На балансі Служби відсутні комплекси габаритно – вагового контролю а
функції на його проведення покладені на Державну Службу України з безпеки
на транспорті.
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Обстеження місць габаритно – вагового контролю на автомобільній дорозі
загального користування державного значення М-06 Київ – Чоп на км 436+100
та км 529+300 було проведено в поточному році з використанням 3-х метрової
рейки та мірної стрічки. Акти проведеного обстеження від 20.04.2020 додаються.
Додаток: 2 арк. в 1 прим.
Начальник Управління
експлуатації доріг

Олександр Голоцван
Ольга М ‘яновська 287-72-17

Олег ФЕДОРЕНКО
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