
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження проекту організації дорожнього руху на основних 

вулицях в селі Гора Бориспільського району Київської області 

 

Розглянувши проект проекту організації дорожнього руху на основних 

вулицях в селі Гора Бориспільського району Київської області, відповідно до 

Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні 

дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону 

України «про благоустрій населених пунктів», Гірська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

                                                           

1. Затвердити проект організації дорожнього руху на основних вулицях в 

селі Гора Бориспільського району Київської області. 

2. Технічні засоби регулювання дорожнього руху встановлювати на підставі 

схеми організації дорожнього руху на основних вулицях в селі Гора 

Бориспільського району Київської області. 

3. В тому числі, затвердити схеми (місця) облаштування пристроїв 

примусового зменшення швидкості згідно п.5.1 ДСТУ 4123-2006 на 

вулицях села Гора згідно вказаного проекту та додатку №1 до цього 

рішення. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.  

 

 

с. Гора 

28 квітня  2016 року 

№  278-10-VІІ 

 

 

Сільський голова                                                                   Р.М. Дмитрів 

 

 



Додаток №1 до рішення  

Гірської сільської ради  

від «28» квітня 2016 р.  

№278-10-VІІ 

 

 

Схеми (місця) облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості 

згідно п.5.1 ДСТУ 4123-2006 на вулицях села Гора згідно «Проекту організації 

дорожнього руху на основних вулицях с. Гора, Бориспільського району, 

Київської області» 

 

 

Вул. 8 Березня 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - вул. Тургенєва 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - вул. Л. Українки 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - вул. Гоголя 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - вул. Польова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - вул. Бориспільська 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - вул. Науки 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - виїзд на пікеті 0+251 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - вул. Вереснева 



 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - вул. Мічуріна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. 8 Березня - провул. Ошитківський 

 

Вул. Науки 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Науки - виїзд на пікеті 0+581 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Науки - виїзд на пікеті 0+618 

 

Вул. Гоголя 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Гоголя - вул. Івана Мазепи 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Гоголя - провул. Лісовий 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Гоголя - провул. Прорізний 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Гоголя - провул. Гірський 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Гоголя - вул. Центральна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

напроти будинків №№ 20, 22 по вул. Гоголя 

 



Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

напроти будинків №№18, 20 по вул. Гоголя 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

напроти будинків №№12,14 по вул. Гоголя 

 

Вул. Грушевського 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Вишнева 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Київська 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Молодіжна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Сонячна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Степова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Тургенєва 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Покровська 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Л. Українки 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Гоголя 



 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Польова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Науки - вул. Калинова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - пров. Мирний 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Басюли 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Гагаріна - вул. Вереснева 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - вул. Мічуріна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Грушевського - провул. Ошитківський 

 

Вул. Жовтнева 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Жовтнева - вул. Толстого 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Жовтнева - вул. Аеропортівська 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Жовтнева - вул. Верни 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 



на перехресті вул. Жовтнева - вул. Франка 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Жовтнева - вул. Шевченко 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Жовтнева - вул. Центральна 

 

Вул. Мічуріна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Мічуріна - вул. Франка 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Мічуріна - вул. Аеропортівська 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Мічуріна - вул. Шевченко 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Мічуріна - вул. Верни 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Мічуріна - вул. Зоряна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Мічуріна - вул. Шевченко - вул. Лермонтова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Мічуріна - вул. Лісова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Мічуріна - вул. Горіхова 

 

Вул. Толстого 



 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Толстого - вул. Мічуріна 

 

Вул. Квітнева 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Квітнева - вул. Польова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Квітнева - вул. Л. Українки 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Квітнева - вул. Бориспільська 

 

Вул. Польова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Польова - вул. Зоряна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Польова - вул. Центральна 

 

Вул. Калинова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Калинова - виїзд на пікеті 0+110 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Калинова - вул. Лермонтова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Калинова - вул. Шевченко 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 



на перехресті вул. Калинова - вул. Центральна 

 

Вул. Чубинського 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - вул. Польова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - вул. Вишнева 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - вул. Київська 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - виїзд на пікеті 1+513 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - вул. Сонячна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - вул. Науки 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - виїзди на пікеті 0+138 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - вул. Вереснева 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - вул. Мічуріна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Чубинського - вул. Л. Українки 

 

Вул. Яблунева 



 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Яблунева - вул. Польова 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Яблунева - вул. Л. Українки 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Яблунева - вул. Науки 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Яблунева - перехрестя з виїздом на пікеті 0+144 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Яблунева - вул. Мічуріна 

 

Вул. Шкільна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на вул. Шкільна - пішохідний перехід на пікеті 0+088 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Шкільна - вул. Центральна 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Шкільна - вул. Франка 

 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Шкільна - вул. В’ячеслава Чорновола 
 

Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на перехресті вул. Шкільна – виїзд на пікеті 0+286 

 

Вул. Київська 

 



Схема облаштування пристроїв примусового зменшення швидкості (ППЗШ) 

згідно п. 5.1 ДСТУ 4123-2006 

на вул. Київська, 19 (район дитячого садка) 

 

 

Сільський голова                                                                         Р.М.Дмитрів 

 

 

 

 

 

 


