
 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

43 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 

04.07.2019року с. Судилків №      9 
 

Про заборону руху вантажного 

транспорту в селі Траулин та 

селі Городище Шепетівського 

району Хмельницької області 

 

Протягом останніх років у селах Траулин та Городище існує низка проблем, 

пов’язаних із рухом автомобільного транспорту в наслідок якого руйнується дорожнє 

покриття автомобільних мереж, створенням шуму, труднощами в підтримуванні 

відповідного санітарного та екологічного стану,безпеки громадян. 

Однією з таких проблем є проїзд великовагових транспортних засобів та рух 

автомобілів із великою швидкістю  в с. Траулин по вул. Центральна на якій розташовані: 

навчальний заклад ЗОШ І-ІІІ ступенів, церква, клуб, магазин, дитячий майданчик, в селі 

Городище по вул. П’яскорського якою жителі пішим ходом та велосипедним транспортом 

дістаються до церкви, клубу та школи. 

Враховуючи вище викладене, з метою запобігання пошкодженню та руйнації 

автомобільних доріг, підтримування відповідного санітарного та екологічного стану, безпеки 

громадян в селі Траулин та Городище, відповідно до Закону України „Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, Закону України ”Про дорожній 

рух”, Закону України „Про автомобільні дороги”, керуючись Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 
1.  Обмежити рух вантажного автомобільного транспорту із максимально можливою 

масою та не більше 30 км на годину, шляхом установлення відповідних дорожніх знаків 

(3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує __т, заборонено», 3.29 «Обмеження 

максимальної швидкості») на відрізках автодороги: 

1.1. в селі Траулин -  по вул. Центральній на ділянці автодороги С 231903 на в’їзді в 

село Траулин перед залізничним переїздом та в’їзді зі сторони села Савичі; 

1.2. в селі Городище - на ділянці автодороги Т 2306 по вул. П’яскорського перед 

в’їздом та на виїзді із населеного пункту. 

2. Клопотати, відповідно до повноважень, перед ДП «Служба місцевих автодоріг» та 

Службою автомобільних доріг України в Хмельницькій області  про придбання та 

встановлення відповідних заборонних та інформаційних знаків. 

3. Контроль за виконанням рішення залишити за сільським головою. 

 

 
Сільський голова                                                                                                          Т.Котик 

 


