
 

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 19 березня 2021 р.                                                                                        № 67  

 

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», з метою 

врегулювання безпеки  дорожнього руху, виконавчий комітет Андрушівської 

міської ради 

 

В И Р І Ш У Є: 

 

1. Встановити в населених пунктах Андрушівської міської територіальної 

громади дорожні знаки згідно Правил дорожнього руху, а саме: 

1)  5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» поблизу вулиці Мирної в м. 

Андрушівка Бердичівського району, Житомирської області; 

2)  1.33 «Діти» на вулиці Центральна, поряд з Антопільською гімназією в 

с.Антопіль, Житомирській області; 

3)  2.3 «Головна дорога» у кількості 3 штук, 1.33 «Діти», 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» у кількості 2 штуки в с. Брівки Перші та с. Ярешки 

Житомирської області; 

4)  3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено» на початку та вкінці вул.  

Центральна, 3.29 «Обмеження максимальної швидкості до 20 км» на початку та 

в кінці вул. Набережна та із сторони вулиці Корольова в с.Гальчин 

Житомирської області; 

5)  3.29 «Обмеження максимальної швидкості до 20 км», 1.33, «Діти» в с. 

Городківка Житомирської області; 

6)  5.45 «Початок населеного пункту» у кількості 2 штуки в с. Городище 

Житомирської області; 

7)  5.45 «Початок населеного пункту» у кількості 2 штуки в с. Мостове 

Житомирської області; 
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8)  2.3 «Головна дорога», 2.1. «Дати дорогу», 2.2. «Проїзд без зупинки 

заборонено» в с. Нехворощ Житомирської області; 

9)  5.45 «Початок населеного пункту» в с. Нова Котельня Житомирської 

області; 

10)  2.1. «Дати дорогу» у кількості 4 штуки в с. Яроповичі Житомирської 

області; 

11)  3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено» в с. Павелки 

Житомирської області; 

12)  5.45 «Початок населеного пункту», 5.46 «Кінець населеного пункту», 

2.3 «Головна дорога», 2.1. «Дати дорогу» в с. Зарубинці Житомирської області; 

13)  5.45 «Початок населеного пункту», 5.46 «Кінець населеного пункту», 

2.3 «Головна дорога», 2.1. «Дати дорогу» в с. Лісівка Житомирської області; 

14)  5.45 «Початок населеного пункту», 5.46 «Кінець населеного пункту», 

2.3 «Головна дорога», 2.1. «Дати дорогу» в с. Тарасівка Житомирської області; 

15)  5.45 «Початок населеного пункту» в с. Брівки Другі Житомирської 

області; 

16)  2.3 «Головна дорога», 5.35.1 «Пішохідний перехід», 5.35.2 

«Пішохідний перехід» в с. Лебединці Житомирської області; 

17)  2.3 «Головна дорога» у кількості 2 штуки, табличка 7.8 «Напрямок 

руху головної дороги ліворуч»,  табличка 7.8 «Напрямок руху головної дороги 

праворуч», 2.1 «Дати дорогу» в с. Мала П’ятигірка Житомирської області; 

18)  3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено» в с. Любимівка 

Житомирської області. 
 

2. Т.в.о. директора комунального підприємства Андрушівської міської 

ради    «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ»  Аврамець-Рудик К.В.: 

- 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 


