
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.07.2022 № 255 
 

Про встановлення дорожніх знаків  

та нанесення дорожньої розмітки  

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 протокол комісії з безпеки дорожнього 

руху від 06.07.2022 № 2, з метою попередження дорожньо-транспортних пригод 

на вулицях громади, задля безпечного відпочинку дітей на дитячих 

майданчиках та пішоходів, належного утримання дорожнього одягу проїжджих 

частин вулиць населених пунктів виконком міської ради  

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Встановити відповідно до схем, що додаються:  

попереджувальний дорожній знак 1.33 „Діти“ поблизу дитячого майданчика 

по вул.Гоголя в Пирятин; 

попереджувальний дорожній знак 1.11 „Пагорб“, заборонний дорожній знак 

3.29 „Обмеження максимальної швидкості“ (20км/год) на перехресті вулиць Гоголя 

та Приудайський узвіз у м.Пирятин; 

заборонний дорожній знак 3.15 „Рух транспортних засобів, маса яких 

перевищує 7т, заборонено“ по вул.Молодіжна в с.Олександрівка.  

2. Нанести дорожню розмітку 1.34 – межі окремих місць для паркування 

транспортних засобів та встановити інформаційно-вказівний дорожній знак 5.42.1 

„Місце для стоянки“ з табличкою до дорожнього знаку 7.17 „Особи з інвалідністю“ 

біля головного входу до будівлі „Пирятинського центру первинної медико-санітарної 

допомоги Пирятинської міської ради“ по вул.Визволення, 5 в м.Пирятин відповідно 

до схеми, що додається. 

3. Перенести заборонний дорожній знак 3.3 „Рух вантажних автомобілів 

заборонено“ до існуючої житлової забудови с.Вікторія Лубенського району 

Полтавської області відповідно до схеми, що додається.  дану Незалежності в м.інформаційно-вказівні дорожні знаки 5.47 „Початок населеного пункту“ та 5.48 „Кінець населеного пункту“, знак пріоритету 2.1 „Дати дорогу“ у  



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

дорожні знаки та нанести дорожню розмітку до  31.08.2022 року. 

5. Відділу містобудування та архітектури Пирятинської міської ради           

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

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

зазначених дорожніх знаків.  4. 

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

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

автошляхах відповідно до Правил дорожнього руху та цього рішення. 

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

питань діяльності виконкому міської ради  Котенка О.А. 

 

                          

   

Міський голова                                                                          Андрій СІМОНОВ                                                                     


