
  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
П Р О Т О К О Л   № 1 

 
засідання комісії з безпеки дорожнього руху в м.Мукачеві 

(в складі затвердженому рішенням сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання №1302 від 28.01.2021 р.) 

 
04 березня 2021 року      м. Мукачево 

 
   Місце проведення: м.Мукачево, пл.Духновича Олександра, 2. Виконав-
чий комітет Мукачівської міської ради . 
 
   Час проведення: 10:00 год. 
   
  Присутні члени комісії:  10 осіб  



Голова комісії 
Барчій Едуард Васильович 

-Заступник міського голови 

Заступник голови комісії 
Блінов Андрій Юрійович 

 
- Начальник управління міського господарства 

Секретар комісії 
Петьовка Дмитро Михайло-
вич 

- Головний спеціаліст відділу житлово-
комунального господарства управління міського 
господарства Мукачівської міської ради 

Бідзіля Олександр Олексан-
дрович 

Директор ММКП “Мукачівпастранс” 

Діус Василь Васильович - Директор ММКП “Ремонтно-будівельне управ-
ління” 

Роман Вячеслав Ференцо-
вич 

- Начальник Управління муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради 

Раїнчук Любомир Іванович - Заступник начальника управління будівництва та 
інфраструктури Мукачівської міської ради 

Стеблюк Юрій Юрійович - Т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього 
руху УПП в Закарпатській області ДПП, старший 
лейтенант поліції 

Кравчук Юрій Олексійович - Депутат Мукачівської міської ради 8-го скликан-
ня  

Шутко Роберт Вячеславо-
вич 

- Депутат Мукачівської міської ради 8-го скликан-
ня  

   
 
 
 
  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Депутатське звернення Кравчук Ю.Ю. щодо організації безпечного проїзду 
по кільцевій розв’язці при в’їзді до ринку ГІД (вул.Томаша Масарика-
Кооперативна- Академіка Морозова). 
 Доповідає Д. Петьовка 
2. Звернення гр.Маурер А.А. з ескізною пропозицією (розглянута та схвалена 
архітектурно-містобудівною радою) благоустрою по вул.Ужгородська, 15 . 
Встановлення лавки біля пішохідного переходу. 
 Доповідає Д. Петьовка 
3. Звернення щодо встановлення елементів примусоівого зниження швидкості: 
 Доповідає Д. Петьовка 
  3.1.Звернення гр.Вайс В.І, встановити обмежувачі руху на перехресті 
вул.Осипенка Олександра та вул.Ужгородська,57 “А” №3840 



 3.2.Звернення гр. Шмайзел О.І. встановити елементи примусового зниження 
швидкості по вул.Закарпатська, 4 №3606 
 3.3.Встановити елементи примусового зниження швидкості між будинками 
по вул. Митрополита Володимира №8 та №16  (зустріч з міським головою 
20.10.2020р) 
4. Звернення Урста Д.І. щодо зміни організації дорожнього руху по вул.Єсеніна 
Сергія, а саме дозволити паркування вздовж будинків . 
 Доповідає Д. Петьовка 
5.Звернення жителів внутріківартльного проїзду по вул.Верді Джузеппе,7 щодо  
встановлення обмежувача руху автотранспорту  біля будинку № 7 у зв’язку з 
недотриманням швидкісного режиму автотранспорту та неодноразовою аварій-
ною ситуацією. 
 Доповідає Д. Петьовка 
6.Зміна організації дорожнього руху по вул.Маргітича Івана (від вул.Королеви 
Єлизавети до вул. Вокзальна) 
 Доповідає Д. Петьовка 
7. Затвердження тимчасової схеми організації дорожнього руху кільця на пере-
хресті вул.Валенберга Рауля та Беляєва Павла космонавта у м.Мукачево. 
 Доповідає Д. Петьовка 
8.Затвердження тимчасової схеми організації дорожнього руху кільця на пере-
хресті вул.Духновича Олександра та Стуса Василя у м,Мукачево. 
 Доповідає Д. Петьовка 
9. Затвердження тимчасової схеми організації дорожнього руху кільця на пере-
хресті вул.Миру та Духновича Олександра  у м,Мукачево. 
 Доповідає Д. Петьовка 
10.Затвердження тимчасової схеми організації дорожнього руху кільця на пере-
хресті вул.Ринкова   та Духновича Олександра  у м,Мукачево. 
 Доповідає Д. Петьовка 
11.Затвердження тимчасової схеми організації дорожнього руху кільця на пере-
хресті вул.26 Жовтня — вул.Шевченка Тараса — вул.Берегівсьа у м,Мукачево. 
 Доповідає Д. Петьовка 
12.Тимчасова схема ОДР по вул.Млинська(на період виконання робіт по водоп-
ровідному вводу до будинку 18) 
  Доповідає Д. Петьовка 
     
     Питання 1: 
  СЛУХАЛИ:Петьовка Д.М. зачитує звернення Кравчук Ю.Ю. щодо органі-
зації безпечного проїзду по кільцевій розв’язці при в’їзді до ринку ГІД 
(вул.Томаша Масарика-Кооперативна - Академіка Морозова). Кравчук Ю.Ю. 
роз’яснює проблематику та небезпечність заїзду з кільцевої  розв’язки на тери-



торію ринку. Барчій Е.В пропонує звернутись до власника ринку з проханням 
встановити інформаційне табло з кількістю вільних міст на парковці ринку та 
під час виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки нанести розмітку  1.18 
з зазначенням руху по правій смузі на ринок гід.     
  ВИРІШИЛИ: 
Звернутись до власника ринку з проханням встановити інформаційне табло з кі-
лькістю вільних міст на парковці ринку та під час виконання робіт з нанесення 
дорожньої розмітки нанести розмітку  1.18 з зазначенням руху по правій смузі 
на ринок гід.    
  Рішення прийнято одноголосно. 
  

 
Питання 2: 
СЛУХАЛИ: Петьовка Д.М. Звернення гр.Маурер А.А. з ескізною пропо-

зицією щодо благоустрою по вул.Ужгородська, 15 . Встановлення лавки біля 
пішохідного переходу. Стеблюк Ю.Ю. наголошує що, на проїзній частині забо-
роняється встановлення будь-яких предметів, що перешкоджають проїзду  засо-
бів. Встановлення даної лавки буде наражати на небезпеку як користувачів лав-
ки так іучасників дорожнього руху. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити у зверненні. При реконструкції вул.Ужгородська у м.Мукачево 

розглянути можливість улаштування припіднятого пішохідного переходу ( сфе-
ричного на всю ширину переходу). Посилити контроль за дотриманням правил 
паркування по вул.Ужгородська. 
 Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

  Питання 3.1 
  Слухали: Петьовка Д.М. зачитує звернення гр.Вайс В.І, встановити обме-
жувачі руху на перехресті вул.Осипенка Олександра та вул.Ужгородська, 57 
“А”. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити у встановленні елементів примусового зниження швидкості, 

згідно  п.5.7  ДСТУ 4123:2006 "Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового 
зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Зага-
льні технічні вимоги." заборонено встановлювати елементи примусового зни-
ження швидкості на магістральних вулицях. При реконструкції вул. Ужгородсь-
ка у м.Мукачево розглянути можливість улаштування припіднятого пішохідного 
переходу ( сферичного на всю ширину переходу). 
Рішення прийнято одноголосно. 
   
 
Питання 3.2 
  Слухали:  Петьовка Д.М. зачитує звернення гр. Шмайзел О.І. встановити 
елементи примусового зниження швидкості по вул.Закарпатська, 4 



 ВИРІШИЛИ: 
Відмовити  у встановленні елементів примусового зниження швидкості у 

зв’язку з низькою інтенсивністю руху транспортних засобів. Влаштування еле-
ментів примусового зниження швидкості виконуються відповідно до вимог пу-
нктів 5.2-5.6 ДСТУ 4123:2006 "Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового 
зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і доро-
гах.Загальні технічні вимоги." Пристрої примусового зниження швидкості мож-
на застосовувати в районі розташуванні дитячих і навчальних закладів,зон ма-
сового відпочинку. Під час руху транспортних засобів, у місцях розташування 
пристроїв примусового зниження швидкості в кілька разів підвищується рівень 
шуму, СО2 в повітрі, ускладнюється рух транспорту в зимовий період та прис-
корюється руйнування дорожнього одягу тому влаштування його по 
вул.Закарпатська,4 є недоцільним. 

За 9 
Проти 0 
Утримався 1 (Ю.Кравчук)  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Питання 3.3 
  Слухали:  Петьовка Д.М.  озвучує прохання мешканців вулиці Митрополита 
Володимира за результатом зустрічі міського голови 20.10.2020р. встановити 
елементи примусового зниження швидкості між будинками по вул. Митрополи-
та Володимира №8 та №16    
  ВИРІШИЛИ: 
  При проектуванні робіт з капітального ремонту внутріквартального проїзду 
по вул.Митрополита Володимира,8,16 передбачити влаштування елементів 
примусового зниження швидкості руху.  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
Питання 4. 
  Слухали:  Петьовка Д.М. зачитує звернення Звернення Урста Д.І. щодо змі-
ни організації дорожнього руху по вул.Єсеніна Сергія, а саме дозволити парку-
вання вздовж будинків . 
  ВИРІШИЛИ: 
  У зв’язку з наявністю всіх дорожніх знаків, які забезпечують регулювання 
дорожнього руху на вище згаданому перехресті та зменшення трафіку руху ав-
томобілів  після ремонту Берегівської об’їзної, встановлення елементів приму-



сового зниженням руху є недоцільне.    
Рішення прийнято одноголосно. 
 
Питання 7. 
  Слухали: п.Раїнчук Л.І. зачитує звернення мешканців провулку Франка Іва-
на, щодо дозволу зупинки на вимогу маршрутних автобусів. 
п.Бідзіля О.О. зазначає про наявність стаціонарних автобусних зупинок по 
вул.Франка Івана які встановленні згідно чинних норм. 
п.Ковальчук О.М. доповнює що згідно чинних правил дорожнього руху , знаку 
“Зупика на вимогою” не існує. 
  ВИРІШИЛИ: 
  У зв’язку з відсутністю відповідних дорожніх знаків, які б забезпечували зу-
пинку маршрутних автобусів на вимогу - відмовити у дозволі зупинки на вимо-
гу маршрутних автобусів.  
Рішення прийнято одноголосно.  
 
Питання 8. 
  Слухали: п.Раїнчук Л.І. зачитує звернення гр.Логойди В.В. щодо демонтажу 
елементів примусового зниження швидкості по вул. Парканія Івана,50 
п.Гасинець В.О. зазначає, що даний елемент примусового зменшення швидкості 
був встановлений у результаті звернень мешканців вулиці та батьків дітей що 
навчаються в ДНЗ№ 11, який знаходиться за адресою вул.Парканія Івана,52 
  ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити у зверненні демонтажу елементів примусового зниження швидкості 
тому, що пріоритетом є дотримання швидкісного режиму та безпека учнів ДНЗ 
№11. Встановлений елемент примусового зниження швидкості був затвердже-
ний на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху відповідно до п.5.1 ДСТУ 
4123 “Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового зниження швидкості до-
рожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги”  
Рішення прийнято одноголосно. 
 
Питання 9. 
  Слухали: п.Бідзіля О.О.  пояснює про необхідність переносу зупинки по 
вул.Єсеніна Сергія у зв’язку з відкриттям нового маршрутного  громадського 
транспорту, а саме маршрут №11 “вул.Духновича Олександра - Закарпатська 
обласна дитяча лікарня” та більшою доцільністю й зручністю мешканцям міста 
в користуванні автостанцією та ЗОШ №2 які знаходяться по вул.Павлова Івана 
академіка.     
  ВИРІШИЛИ: 
 Дозволити перенесення автобусної зупинки з вул.Єсеніна Сергія на вул.Павлова 
Івана академіка. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
Голова комісії                                                                    Е.Барчій 



Секретар комісії                             Л. Раїнчук 
 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


