
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

         
від  21.05.2020 №__159__ 

 м. Покровськ 

 

 

Про затвердження переліку дорожніх  

знаків та пристроїв примусового зниження 

швидкості, необхідних для встановлення  

на території м. Покровська  

 

 

            Розглянувши звернення громадян міста до Покровської міської ради щодо 

перевищення швидкості руху вулицями міста, та враховуючи результати перевірки 

графічних матеріалів, які були надіслані Національній поліції для перевірки та погодження 

на відповідність законодавчим актам, нормам і стандартам (недоліків від Батальйону 

патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ не виявлено), враховуючи 

погоджену схему облаштування пристроїв примусового зниження швидкості на                    

вул. Чкалова, вул. Кальміуська, вул. Ліцейська та вул. Меморіальна міста, керуючись                   

ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ст.6 Закону України від 30 червня 1993 року № 3353-XII «Про дорожній рух, згідно вимог 

ДСТУ 4100-2014, ДСТУ 2587-2010, ДСТУ 4123-2006 та з метою забезпечення безпеки 

дорожнього руху, захисту життя та створення безпечних умов життєдіяльності міста 

виконавчий комітет Покровської міської ради. 

 

ВИРІШИВ:  

        1. Житлово-комунальному відділу міської ради (Юзипович О.В.) забезпечити 

виконання робіт по встановленню та облаштуванню пристроїв примусового зниження 

швидкості у кількості 8 шт. в комплексі з дорожніми знаками у кількості 36 шт., згідно 

графіку фінансування. 

       1.1  вул. Чкалова та перехрестя провулка Міліцейського, біля ЗОШ № 3, встановити 

знаки дорожнього руху: 

            - пагорб (1.11)  -3 шт; 

            - обмеження максимальної швидкості (3.29) - 2 шт;  

            - пішохідний перехід (5.35.1;5.35.2) – 4 шт; 

            - напрямок дії (7.3.2) – 1 шт; 

            - пристрій примусового зниження швидкості -1 шт; 

            - пішохідний перехід, розмітка 1.14.1 -1 шт; 

       1.2  вул. Кальміуська на перехресті провулка Хортицький, біля дитячого майданчика, 

встановити знаки дорожнього руху: 

            - пагорб (1.11) – 4 шт; 

            - обмеження максимальної швидкості (3.29)  - 2 шт; 

            - напрямок дії (7.3.2) – 2 шт; 

            - пристрій примусового зниження швидкості -2 шт; 

            - пішохідний перехід, розмітка 1.14.1 -1 шт; 



      1.3 Перехрестя вул. Меморіальна та вул. Ліцейська, біля ПТУ №38 та розважального 

центру «Джамп» встановити знаки дорожнього руху: 

          - пагорб (1.11) -4 шт; 

          - обмеження максимальної швидкості (3.29)  - 4 шт; 

          - пішохідний перехід (5.35.1;5.35.2) – 8 шт; 

          - дати дорогу (2.1) – 2шт; 

          - головна дорога (2.3) - 2 шт; 

          - пристрій примусового зниження швидкості -4 шт; 

          - пішохідний перехід, розмітка 1.14.1 -4 шт; 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Кірієнко В.В. 

 

                                             

 

 

 

 

 

В.о. міського голови                                                                                             А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


