
В О Л О даМ И РЕЦ ЬК А  СЕЛИЩ НА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ 
РІШ ЕННЯ

ІС. 2021 року №

Про обмеження руху великовагового 
автотранспорту на вулично-шляховій 
мережі В олодимирецької селищної 
територіальної громади в зв’язку з 
підвищенням температури повітря

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника селищного голови 
Арсенія КОТОВИЧА щодо доцільності тимчасового обмеження руху 
веливагового автотранспорту (понад 24 т та навантаженням на вісь понад 7 т) 
на вулицях населених пунктів Володимирецької селищної територіальної 
громади, враховуючи те, що значна інтенсивність руху великовагового 
транспорту а також підвищення температури повітря вище ніж +28°С 
призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та 
усадочної деформацій, з метою збереження дорожнього покриття 
автомобільних доріг та вулиць у період тривалої спекотної погоди та 
забезпечення виконання вимог законів України «Про дорожній рух», «Про 
автомобільні дороги», постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 
№ 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального 
користування» (із змінами) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17.06.2020 року Ш 842-р «Про вжиття заходів з недопущення руйнування 
автомобільних доріг у період підвищеної температури повітря», керуючись 
ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Ввести обмеження руху з 8.00 до 20.00 год. для великовагових 
транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь



понад 7 т на вулично-шляховій мережі населених пунктів Володимирецької 
селищної територіальної громади в період, коли температура повітря більше
ніж +28° С.

2. Обмеження руху, зазначені у п. 1 цього рішення не розповсюджуються 
на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, що 
використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру.

3. Рекомендувати відділенню поліції № 1 Вараського відділу поліції ГУ 
НП у Рівненській області здійснювати контроль за виконанням п. 1 цього 
рішення.

4. Визначити відповідальним за спостереження перевищення допустимих 
норм температури повітря (понад +28° С) та інформування відділення поліції 
№ 1 Вараського відділу поліції ГУ НП у Рівненській області для здійснення 
заходів щодо обмеження руху великовагових транспортних засобів загальною 
вагою понад 24 т навантаження на вісь понад 7 т в зазначений період 
провідного спеціаліста з питань благоустрою відділу містобудування, 
архітектури, з земельних відносин, житлово-комунального господарства, 
благоустрою, економіки, інвестицій, приватизації, комунальної власності, 
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи і 
охорони праці селищної ради -  Володимира АРТЮ111ИКА.

5. Загальному відділу розмістити це рішення на офіційному веб-сайті 
Володимирецької селищної ради.

6. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику селшцного 
голови Арсенію КОТОВИЧУ.

Секретар селищної р Юрій БЛИЩ Ж


