
 
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ                   
15.09.2021           № 585 

 

 

Про встановлення дорожніх знаків  

на території Пирятинської міської 

територіальної громади            

 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статей 17, 19, 20 Закону України „Про автомобільні дороги“, статті 6 

Закону України „Про дорожній рух“, Правил дорожнього руху, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (із 

змінами та доповненнями), враховуючи протоколи комісії з безпеки 

дорожнього руху від 10.08.2021 № 4, від 14.09.2021 № 5, з метою збереження 

належного стану дорожнього одягу автошляху, уникнення його руйнування та 

попередження дорожньо-транспортних пригод, виконком міської ради  

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Встановити заборонний дорожній знак 3.16 „Рух транспортних засобів, 

навантаження на вісь яких перевищує 5т, заборонено“ та таблички до знаку 7.4.4: 

„10:00-22:00“ та „t > +25° С“ на автошляху М-03 – Березова Рудка – Нові 

Мартиновичі відповідно до схеми, що додається. 

2. Встановити заборонний дорожній знак 3.16 „Рух транспортних засобів, 

навантаження на вісь яких перевищує 5т, заборонено“ та таблички до знаку 7.4.4: 

„10:00-22:00“ та „t > +25° С“ на автошляху Р-60 – Каплинці відповідно до схеми, що 

додається. 

3. Встановити інформаційно-вказівні дорожні знаки 5.45 „Початок населеного 

пункту“ та 5.46 „Кінець населеного пункту“ у с.Давидівка, с.Нові Мартиновичі 

(схема додається). 

4. Встановити інформаційно-вказівний дорожній знак 5.47 „Початок 

населеного пункту“ та табличку до знака 7.1.4 "Відстань до об’єкта" біля 

с.Грабарівка. с.Новоселівка (схема додається). 

5. Зобов’язати КП „Каштан“ (Бровар Г.Д.) відповідно до схеми встановити 

дорожні знаки до 30.09.2021 року. 

6. Відділу містобудування та архітектури Пирятинської міської ради           

(Зергані М.І.) забезпечити інформування населення у районній газеті „Пирятинські 



вісті“ та на офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради  про встановлення вище 

зазначених дорожніх знаків.  4. 

            7. Рекомендувати начальнику СРПП ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в 

Полтавській області Любімову Ю.І. забезпечити контроль за рухом транспорту на 

автошляху відповідно до Правил дорожнього руху та цього рішення. 

             8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради  Котенка О.А. 

 

                            

Міський голова                                                                          Андрій СІМОНОВ                                                                     


