
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
08.05.2018     Ужгород                        № 128 

 

 

 

Про рух транспортних засобів 

 у центральній пішохідній частині міста 

 

 

 Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 6 Закону України “Про дорожній рух”, 

рішення комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи 

автотранспорту (протокол № 30 від 14.03.2018), враховуючи необхідність 

впорядкування руху транспортних засобів, створення умов та підвищення 

безпеки руху пішоходів, дотримання Правил дорожнього руху у центральній 

частині міста, підвищення його туристичної привабливості,  виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити межі центральної пішохідної зони міста (вул. Корзо,           

вул. Августина Волошина (на відрізку від пл. Корятовича до вул. Капітульної), 

пл. Театральна, пл. Євгена Фенцика, наб. Незалежності (на відрізку від           

пл. Театральної до вул. Дмитра Менделєєва) відповідно до схеми, що 

додається. 

2. Заборонити: 

  - в’їзд транспортних засобів у центральну пішохідну частину міста, 

визначену пунктом 1 цього рішення; 

  - в’їзд транспорту у центральну пішохідну частину міста у вихідні і 

святкові дні; 

  -  в’їзд автомобілів вагою більше 3,5 т. у центральну пішохідну частину 

міста; 

  -   стоянку автотранспорту в центральній пішохідній частині міста. 

3. Дозволити в’їзд у центральну пішохідну частину міста виключно зі 

сторони вулиці Небесної Сотні в робочі дні з 5.00 до 8.00  транспортних 

засобів: 

  -  що обслуговують підприємства, які розташовані у визначеній частині 

міста; 



  -   громадян, які проживають у цій частині міста; 

  -  позначених розпізнавальним знаком “Інвалід”, якими керують водії-

інваліди.  

  4. Встановити безперешкодний доступ у центральну пішохідну частину 

міста транспортним засобам оперативно-рятувальних служб, екстреної 

медичної допомоги, патрульної поліції, державної служби з надзвичайних 

ситуацій, організацій, які здійснюють охоронні послуги, підприємств, які 

виконують роботи з благоустрою міста, виробничі завдання з попередження 

аварій, ремонтні та профілактичні роботи. 

  5. Департаменту міського господарства встановити відповідні дорожні 

знаки та поновити обмежувачі руху. 

  6. Рекомендувати управлінню патрульної поліції в Закарпатській області 

здійснювати контроль за дотриманням водіями та іншими учасниками руху 

виконання даного рішення 

  7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому від 

09.04.2008  № 141. 

8. Відділу інформаційної роботи поінформувати населення міста. 

  9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

  

 

Міський голова                           Б. Андріїв 


