
 ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 березня 2018 року.  №  28                    ХV сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                           восьмого скликання               

«Про організацію дорожнього руху в 
населених пунктах смт. Воскресенське,            
с. Калинівка та с. Пересадівка»

Керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», ст. 6,9 Закону України «Про дорожній рух», ст. 19 Закону України
«Про  автомобільні  дороги»,  Закону  України  «Про  благоустрій  населених
пунктів, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:                                                                                              
     
1. В  становити в с. Калин  і  вка   :

дорожній знак 2.1. «Дати дорогу» :
- на перехресті вулиць Свободи та  Соборна (у кількості 2 шт.);
-  на перехресті вулиць Соборна та Адмірала Траверсе (2 шт.);
-  на перехресті вулиць Свободи та Карпа Островерхого (2 шт.); 
- на перехресті вулиць Суворова та Соборна;
 дорожній знак «Лежачий поліцейський» по вул. Соборній біля школи (2
шт.) та по вул. Свободи біля дитячого садка (2 шт.) 
2. Встановити в с.   Пересаді  вка  :
- дорожній  знак  2.1.  «Дати  дорогу» на  перехресті  вулиць  Михайла
Грушевського та Кіровоградська (у кількості 2 шт.)
-дорожній знак «Лежачий поліцейський»:
- по вул. Істоміна (житловий масив, у кількості 2 шт.);
- по вул. Михайла Грушевського біля дитячого садка (1 шт.) 
-  по вул. Кіровоградській біля дитячого садка (1 шт.) 
Встановити дорожній знак  3.29 "Обмеження максимальної швидкості"
з обмеженням до 40 км/год по вул. Михайла Грушевського у напрямку до
садового товариства « Зірочка» (1 шт.), біля будинку № 250
3.    Встановити      в с  мт  .   Воскресенське :
        дорожній знак 2.1. «Дати дорогу»:
- на перехресті вулиць Центральна та Колгоспна (у кількості 2 шт.); - на
перехресті вулиць Центральна та Почтова (2 шт.);
-  на перехресті вулиць Ринкова та Янтарна (1 шт.)



дорожній  знак  3.29  "Обмеження  максимальної  швидкості"  з
обмеженням до 40 км/год по вул. Янтарній (1 шт.)
дорожній знак «Лежачий поліцейський» :
 - по вул. Горького, біля школи (2 шт.) ;
- по вул.. Янтарній, біля школи ( 2 шт);
 - по вул. Соборній біля дитячого садка (2 шт.);
- по вул. Центральній, біля БК ( 2 шт).

4.Звернутися до відділу безпеки дорожнього руху Управління превентивної
діяльності  Головного  управління  Національної  поліції  в  Миколаївській
області  з проханням встановити вищевказані знаки.

 
Селищний голова                                                                  О.М. Шаповалов


