
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24  лютого  2017 року                                                            № 33 

 

Про затвердження переліку  

дорожніх знаків на вулицях  

смт Власівка 

 

Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченко А.Г. щодо 

встановлення дорожніх знаків на вулицях смт Власівка, з метою організації 

безпечного дорожнього руху автотранспорту та пішоходів на вулицях селища, 

керуючись Законом України «Про автомобільний транспорт», статтею 6 Закону 

України "Про дорожній рух", постановою Кабінету Міністрів України від 

10.10.2001р. № 1306 «Про правила дорожнього руху», підпунктом один 

пункту "а" частини першої статті 30 "Про місцеве самоврядування в Україні", 

ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила 

застосування», виконавчий комітет Власівської селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Затвердити перелік дорожніх знаків для встановлення на вулицях 

смт Власівка  (додається). 

2. Виконкому Власівської селищної ради:  

2.1. Встановити дорожні знаки по вулицям селища згідно переліку. 

2.2. Виконання робіт, вказаних у п.п.2.1. даного рішення, проводити у 

відповідності до Правил дорожнього руху та ДСТУ 4123-2006 «Безпека 

дорожнього руху. Елементи примусового зниження швидкості на вулицях і 

дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування».  

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення залишаю за 

собою.  

 

 

Селищний  голова                                                                      А.Г.Бабаченко 



 

Додаток  

до рішення виконкому 

від 24 лютого 2017 року № 33 

 

Дислокація дорожніх знаків  

смт Власівка 
 

Виїзд з вул.Центральна на вул.Молодіжна:  знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт.;  

Перехрестя вул.Молодіжна – вул.Східна 

з боку м.Кременчук: знаки 5.35 1 та 5.35.2 (пішохідний перехід) – 2 шт.; 

з боку Пансіоната для ветеранів:  

знаки:  2.2 (проїзд без зупинки заборонено) – 1 шт.;  

5.35.1 (пішохідний перехід)  – 1 шт.;  

5.35.2 (пішохідний перехід) – 1 шт.; 

з боку котельні:  

знаки:  2.1 (дати дорогу) – 1 шт.; 

5.35.1 (пішохідний перехід) – 1 шт. 

5.35.2 (пішохідний перехід) – 1 шт. 

3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1 шт.  

з боку центра селища:  

знаки:  5.35.1 (пішохідний перехід) – 1шт. 

5.35.2 (пішохідний перехід) – 1 шт. 

3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1 шт.  

3.29 (обмеження максимальної швидкості 40 км) – 1 шт.  

Перехрестя вул.Молодіжна – вул.Труда 

з боку м.Кременчук:  

знаки:  5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) – 2 шт.  

з боку Будинку культури:  

знаки:  5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) – 2 шт.  

2.2 (проїзд без зупинки заборонено) – 1 шт.  

з боку школи:  

знаки: 5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) – 2 шт. 

2.2 (проїзд без зупинки заборонено) – 1 шт.  

з боку кар’єра:  

знаки: 5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) – 2 шт. 

 



 

 

Виїзд з вул.Лівобережна на вул.Східна:   знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт. 

Виїзд з вул.Піщана на вул.Молодіжна:   знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт.  

Виїзд з вул.Висоцького на вул.Молодіжна:  знак 2.1 (дати дорогу) – 1шт.  

Біля будинку № 30 по вул.Молодіжна:  

знаки 5.41 (місце зупинки автобуса на вимогу) – 2 шт. 

Перехрестя вул.Молодіжна та вул.Шевченка 

з боку комунального сектора:  

знаки:  3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1 шт.  

5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) –2 шт.  

з боку ПП «Віктор і К» знак: 2.1 (дати дорогу) – 1шт.  

з боку стадіону  

знаки:  2.1 (дати дорогу ) –1 шт. 

3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1 шт. 

Виїзд з вул.Зелена на вул.Молодіжна:  

знаки:  2.2 (проїзд без зупинки заборонено) – 1 шт. 

3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1 шт. 

Виїзд з вул.Першотравнева на вул.Зелена  

знак 2.1 (дати дорогу) – 1шт. 

Автомобільна розв'язка біля прохідної  

ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» 

з боку цвинтаря: 

знак 7.8 (напрямок головної дороги) – 1 шт. 

з боку садового т товариства «Граніт»: 

знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт. 

з боку заводу КШМБ: 

знак 7.8 (напрямок головної дороги) – 1 шт. 

Біля прохідної Головного заводу: 

знаки 5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) –2 шт. 

Перехрестя вул.Молодіжна та вул.Труда (біля промзони)  

з боку Головного заводу : 

знак 3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) з табличкою  

7.3.1 (напрямок дії) – 1 шт.  



 

з боку селищної ради: 

знаки 3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1 шт.  

5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) – 2 шт.  

2.1 (дати дорогу) – 1 шт.  

з боку м.Світловодськ: 

знаки 3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) з табличкою 7.3.2. 

Перехрестя вул.Молодіжиа та вул.Долинська:  

з боку головного заводу ТДВ «ОДЕБІІ»: 

знаки 3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) з табличкою 7.3.1. 

5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) – 2 шт. 

з боку вул.Долинська: 

знаки 3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1 шт.  

2.1 (дати дорогу) – 1 шт. 

Перехрестя вул.Долинська та вул.Приморська:  

з боку водозабору знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт. 

з боку вул.Зелена по вул.Приморська: знак 2,1 (дати дорогу) – 1 шт. 

Початок вул.Приморська, з боку с.Недогарки: 

знак 3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1 шт. 

Початок вул.Зелена, з боку с.Недогарки: 

знак 3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1 шт. 

Перехрестя вул.Долинська та вул.Зелена:  

з боку с.Недогарки: 

знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт. 

з боку вул.Труда: знак 2.1 (дати дорогу) – 1шт. 

з боку вул.Приморська:  

                 знак 7.8 (напрямок головної дороги) – 1 шт. 

 

 

з боку вул.Заводська  

               знак 7.8 (напрямок головної дороги) – 1 шт. 

 

 

3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено) – 1шт. 

 

 



 

Перехрестя вул.Труда та вул.Зелена  

з боку заводу: 

               знак 7.8 (напрямок головної дороги) – 1 шт.  

 

 

з боку селищної ради: 

               знак 7.8 (напрямок головної дороги) – 1 шт.  

 

 

з боку цвинтаря: 

знак 2.1 (дати дорогу) – 1шт. 

з боку вул.Долинська: 

знак 2.1 (дати дорогу) – 1шт. 

Виїзд з вул.Колгоспна на вул.Зелена:   знак 2.1 (дати дорогу) – 1шт. 

Виїзд з вул.Полтавська на вул.Зелена:  знак 2.1 (дати дорогу) – 1шт. 

Виїзд з вул.Полтавська на вул.Заводська:  знак 2.1 (дати дорогу) – 1шт. 

Виїзд з вул.Заводська на вул.Долинська:   знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт.  

Виїзд з вул.Долинська на вул.Першотравнева:  знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт.  

Виїзд з вул.Колгоспна на вул.Заводська:   знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт.  

Виїзд з вул.Заводська на вул.Труда:   знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт.  

Початок вул.Першотравнева  

з боку с.Недогарки:  знак 3.3 (рух вантажних автомобілів заборонено – 1 шт. 

Виїзд з вул.Першотравнева на вул.Труда 

біля церкви: знак 2.1 (дати дорогу) – 2 шт. 

Виїзд з вул.Першотравнева на вул.Труда 

біля селищної ради: знак 2.1 (дати дорогу)  – 1 шт. 

По вул.Труда біля селищної ради: 

знак 5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) –2 шт. 

Перехрестя вул.Труда та вул.Шевченка 

з боку цвинтаря: знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт. 

з боку с.Недогаркн: знак 2.1 (дати дорогу) –1шт. 

 

 



 

 

По вул.Труда  

з боку паркової зони: 

знак 2.5 (перевага зустрічного руху) – 1 шт. 

По вул.Труда  

з боку паркової зони через 50 м від перехрестя: 

знак 2.6 (перевага перед зустрічним рухом) – 1 шт. 

Перехрестя вул.Труда та вул.Східна біля паркової зони 

з боку Будинку культури  

знак 2.1 (дати дорогу) – 1 шт. 

Біля паркової зони по вул.Східна  

знаки 5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) – 2 шт. 

Виїзд на вул.Східна від Пансіонату для ветеранів  

знаки 2.1 (дати дорогу) – 2 шт. 

Біля медамбулаторії по вул.Східна 

знаки 5.35.1; 5.35.2 (пішохідний перехід) – 2 шт. 

 


