
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 січня 2021 р.                                                                                           № 23  

 
Про встановлення дорожніх знаків 

 
Відповідно до статей 29, 30, 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» ст. 19, 20 Закону України «Про автомобільні 
дороги», ст. 6, ст. 24, ст. 27 Закону України «Про дорожній рух», 
враховуючи численні звернення жителів міста щодо забезпечення 
безперешкодної пішохідної доступності та дотримання тиші в нічний час, 
якісному прибиранню вулиць міста, ліквідацією стихійних стоянок 
пошкоджених автомобілів та з метою врегулювання безпеки  дорожнього руху, 
виконавчий комітет Андрушівської міської ради 
 
В И Р І Ш У Є: 
 

1. Встановити в місті Андрушівка дорожні знаки з інформаційними 
табличками до них та нанести дорожню розмітку згідно  Правил дорожнього 
руху, а саме: 

1)  3.35, «Стоянка заборонена» з додатковою табличкою зона дії «150 
метрів» з відповідними нанесеннями дорожньої розмітки 1.4 та розривами для 
технологічного заїзду власного автотранспорту жителів даної ділянки вулиці на 
перехресті вулиць Івана Франка та Київській (в напрямку центру міста 
Андрушівка). 

2)  3.34,  «Зупинка заборонена» з додатковою табличкою зона дії «150 
метрів» на розділі вулиць Зозулінського та Корольова (в напрямку вулиці 
Корольова). 

3)  3.35,  «Стоянка заборонено» з додатковою табличкою зона дії «150 
метрів» з відповідними нанесеннями дорожньої розмітки 1.4 та розривами її для 
технологічного заїзду власного автотранспорту жителів даної ділянки та 
відвідувачів автомагазину на  вулиці Житомирська  від вулиці 8-го Березня в 
напрямку площі міста. 
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4)  Встановити дорожній знак 3.1 «Рух заборонено» з додатковою 
табличкою час дії 7.4.4 «23.00 – 06.00 год.» при в’їзді на площу Т.Г. Шевченка 
від будівлі міської ради пл. Т.Г.Шевченко, 7 до будівлі Андрушівського РЕМу. 

5)  Встановити дорожні знаки 3.1 «Рух заборонено» (+ знак 5.33 початок 
пішохідної зони) при заїзді до будівлі Андрушівської міської ради 
пл.Т.Г.Шевченко, 1, із сторони Андрушівського РЕМу та дорожній знак 3.21 
«В’їзд заборонено» від відділення Укрпошти. 

6)  Встановити дорожній знак 5.41.1  «Пункт зупинки автобуса» з 
додатковою табличкою зона дії протяжності посадкового майданчика «50 
метрів» на  вулиці Шкільна біля Андрушівського ліцею. 

7) Встановити дорожній знак 5.38  «Місце для стоянки автомобілів» по 
вулиці Белінського біля Андрушівської гімназії. 

 

2.  Директору комунального підприємства Андрушівської міської ради    
«АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ»  Святюку Є.П: 

- встановити в установленому порядку дорожні знаки таблички до них та 
нанести розмітку у відповідності до вимог Закону України «Про дорожній рух»; 

- виконання робіт провести з погодженням відповідних служб ГУНП в 
Житомирській області. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності органів виконавчих ради Горкуна В.І. 

 
 
 

Міський голова                                                                          Галина БІЛЕЦЬКА 
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