
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30  серпня 2017 року                                                                     № 165 

 

Про надання дозволу на 

встановлення світлофорів на 

перехресті вулиці Молодіжна та 

вулиці Труда для забезпечення руху 

 Розглянувши клопотання генерального директора ПП «Віктор і К» 

Короля В.М. від 01.08.2012 № 289, копії з проекту «Влаштування 

світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Молодіжна та Труда в смт 

Власівка» з метою впорядкування розміщення технічних засобів регулювання 

дорожнього руху на даних вулицях селища, керуючись Законом України «Про 

автомобільний транспорт», статтею 6 Закону України «Про дорожній рух», 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001р. № 1306 «Про правила 

дорожнього руху», ДСТУ 4092-2012 «Світлофори дорожні. Загальні технічні 

вимоги, правила застосовування та вимоги безпеки» підпунктом один 

пункту "а" частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Власівської селищної ради  

ВИРІШУЄ: 

1. Надати дозвіл Приватному підприємству «Віктор і К» на встановлення 

світлофорів та дорожніх знаків на перехресті вулиці Молодіжна та вулиці 

Труда згідно проекту «Влаштування світлофорного об'єкта на перехресті 

вулиць Молодіжна та Труда в смт Власівка» з метою впорядкування 

розміщення технічних засобів регулювання дорожнього руху на даних вулицях 

селища. 

2. Експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху без 

внесення до загальноселищної дислокації технічних засобів регулювання 

дорожнього руху заборонена. 

3. Циклограми роботи світлофорів затверджує Виконавчий комітет 

селищної ради з урахуванням інтенсивності руху, а також відповідно до вимог 

нормативно-технічних документів.  

 

 

 

 



 

 

4. Замовник зобов'язаний : 

4.1. Встановити технічні засоби регулювання дорожнього руху, які 

повинні відповідати ДСТУ. Обладнання світлофорів повинне бути сумісним з 

обладнанням, яке використовується в автоматизованій інформаційній системі 

керування дорожнім рухом; 

4.2. У строк до двох місяців з дати набрання чинності цим рішенням 

забезпечити приведення у відповідність до вимог цього рішення розміщення 

засобів регулювання дорожнього руху; 

4.3. Забезпечити внесення інформації про встановлені засоби 

регулювання дорожнього руху до загальноселищної дислокації технічних 

засобів регулювання дорожнього руху до дати їх встановлення. 

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення. 

 

Селищний голова                                                                        А.Бабаченко 


