
                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                        МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
                                  П Р О Т О К О Л   № 3 
 
           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.) 
 
27 липня 2021 року      м. Мукачево 
 
  Місце проведення: м.Мукачево , пл. Духновича Олександра, 2. Виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради . 
 
  Час проведення: 11:00 год. 
   
 Присутні члени комісії:  9 осіб 

  

Заступник голови комісії 
Блінов Андрій Юрійович 

 
- начальник управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

 
Секретар комісії 
Петьовка Дмитро 
Михайлович 

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

Бідзіля Олександр  - 
Олександрович 

директор Мукачівського міського комунального 
підприємства “Мукачівпастранс” 

 
Діус Василь Васильович 

 
- директор Мукачівського міського комунального 
підприємства “Ремонтно-будівельне управління” 

  

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 
скликання 

Шутко Роберт - депутат Мукачівської міської ради 8-го 



Вячеславович скликання 
   
 
 
Лізанець Олександр - депутат Мукачівської міської ради 8-го скликання 
Олександрович 
 
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Звернення Директора ЗОШ №13 Ковач Л. щодо облаштування піщохідного 
переходу, елементів примусового зниження швидкості з відповідними 
дорожніми знаками біля входу до школи по вул.Росвигівська,19 “а” (біля 
початкового корпусу) №4812/01-35 

 Доповідає А.Блінов 

2. Звернення  ТОВ “Аква Мукачево” щодо погодження схеми заїзду по 
вул.Духновича Олександра,89 у м.Мукачево до належного товариству об’єкту 
на земельній ділянці №5561/01-21 

 Доповідає Д. Петьовка 

3. Звернення гр.Волошин В.І.  щодо унеможливлення заїзду до власного 
будинку по вул.26 Жовтня буд.№25 у зв’язку  з встановленням кільцевої 
розв’язки на перехресті вул.26 Жовтня — Берегівська- Шевченка Тараса у 
м.Мукачево.№ 2623/0/109-21 

 Доповідає А. Блінов 

4.Звернення гр.Тамеді В.Д.(повторно) щодо встановлення елементів 
примусового зниження швидкості на перехресті вул.Одеська — 
вул.Коцюбинського у м.Мукачево у зв’язку з багаторазовими аварійними 
ситуаціями №2095/0/109-21 

     Доповідає Д. Петьовка 

5. Звернення ПрАТ “Закарпатавторанс”  щодо тимчасових кільцевих розв’язок 
які створюють перешкоди проїзду рейсових автобусів класу “D” №4907/01-28 

 Доповідає   А. Блінов 

6. Депутатське звернення  Кравчук Ю.О. щодо улаштування елементів 
примусового зниження швидкості по вул.Берегівська біля ДНЗ№19 

    Доповідає А.Блінов 

7. Депутатське звернення Токарський Ю.Д та Бідзіля О.В щодо улаштування 
елементів примусового зниження швидкості по вул.Зелена у м.Мукачево та на 
перехресті вул.Верді-вул.Морозова Миколи академіка — вул.Підгорянська 

 Доповідає Д. Петьовка 

8. Звернення старости Павшинського старостинського округу В.Кізман щодо 
можливості встановлення кінцевої автобусної зупинки в с.Павшино на розі 



вулиць Л.Українки — вул.Лісна біля магазину ПП Котубей Г.Ю у зв’язку з 
багаторазовими зверненнями мешканців села. 
 Доповідає   А. Блінов 

9. Звернення Головач Н.В. щодо встановлення елементів примусового зниження 
швидкості по вул.Росвигівська,26 №3270/0/109-21. 
 Доповідає А. Блінов 
 

10.Визначення місць для встановлення камер (пристроїв) фіксації порушень 
швидкісного режиму. Рекомендовані місця встановлення: 
 -вул.Пряшівська (ділянка між вул.Крилова -вул.Франка Івана) 

 -вул.Пряшівська (ділянка між вул.Франка Івана -вул. Томаша Масарика) 

 -вул.Берегівська  - обїзна ( ділянка між вул.Шевченка-вул.Фурманова) 

 - біля с.Нижній Корпець ( в межах села) 

       -біля с.Залужжя (правій смузі на ринок гід) 
  Доповідає Д. Петьовка 

11. Вимога Управління патрульної поліції в Закарпатській області щодо 
демонтажу перешкоди в русі у вигляді металевого майданчика та погодження 
схеми організації дорожнього руху по вул. Ярослава Мудрого, 23 (№ 6958/01-12. 
   Доповідає  А. Блінов 
12. Звернення ТзОВ “ПК Плюс М”  щодо погодження тимчасової схеми руху на період 
виконання робіт згідно проєкту “Реконструкція привокзальної площі у м.Мукачево” 
     Доповідає   А. Блінов 
                                            
                                              Розгляд питань: 
Питання 1: 
СЛУХАЛИ: Блінов А.В. зачитує звернення директора ЗОШ №13 гр. Ковач 
Л.,щодо облаштування пішохідного переходу, елементів примусового зниження 
швидкості з відповідними дорожніми знаками біля входу до школи по вул. 
Росвигівська,19А(біля початкового корпусу) 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити  звернення у встановленні елеметів примусового зниження 
швидкості згідно п.5.7. ДСТУ 41:23 : 2006 “Безпеки дорожнього руху” по вул. 
Росвигівська,19 А. з відповідними дорожніми знаками та нанесення дорожньої 
розмітки. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

     «За» –  9 чол. 
     «Проти» – 0 чол. 
     «Утримався» – 0 чол. 
Рішення прийнято одноголосно 

Питання 2: 
 СЛУХАЛИ:Петьовка Д.М. зачитує звернення  ТОВ” Аква Мукачево” щодо 
погодження схеми заїзду по вул.Духновича Олександра,89. 



ВИРІШИЛИ: 
 Комісією було погоджено запропоновану схему організації дорожнього руху ,по 
вул.Духновича Олександра (біля ДЮСШ), яка включає в собі й улаштування 
елементів примусового зниження швидкості. Роботи з монтажу елементів 
примусового зниження швидкості будуть розпочаті після затвердження вище 
згаданої схеми  Управлінням патрульної поліції. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

      «За» –  9 чол. 
      «Проти» – 0 чол. 
      «Утримався» – 0 чол. 
Рішення прийнято одноголосно 
Питання 3. 
 СЛУХАЛИ: Блінов А.В. зачитує звернення  гр.Волошин В.І.  щодо унеможливлення заїзду 
до власного будинку по вул.26 Жовтня буд.№25 у зв’язку  з встановленням кільцевої 
розв’язки на перехресті вул.26 Жовтня — Берегівська- Шевченка Тараса 
 ВИРІШИЛИ: 

Так як на наразі триває експеремент з встановленням  кільцевої розвязки на перехресті 
по вул.26 Жовтня буд.№25  — Берегівська- Шевченка Тараса, дане питання повернуто на 
доопрацювання. 
 ГОЛОСУВАЛИ: 

      «За» –  9 чол. 
     «Проти» – 0 чол. 
     «Утримався» – 0 чол. 
 Рішення прийнято одноголосно 
 Питання 4. 
 СЛУХАЛИ: Петьовка Д.М.  зачитує звернення гр.Тамеді В.Д. щодо встановлення 
елементів примусового зниження швидкості на перехресті вул.Одеська — вул.Коцюбинського 
 ВИРІШИЛИ: 
        Відмовити у  зв’язку з наявністю всіх дорожніх знаків, які забезпечують регулювання 
дорожнього руху на вище згаданому перехресті та зменшення трафіку руху автомобілів  на 
перехресті вул.Одеська — вул.Коцюбинського, встановлення елементів примусового 
зниженням руху є недоцільне.    
 ГОЛОСУВАЛИ: 
      «За» –  9 чол. 
      «Проти» – 0 чол. 
      «Утримався» – 0 чол. 
Рішення прийнято одноголосно 
Питання 5. 
 СЛУХАЛИ:Блінов А.В зачитує звернення ПрАТ “Закарпатавторанс”  щодо тимчасових 
кільцевих розв’язок які створюють перешкоди проїзду рейсових автобусів класу “D” 
 ВИРІШИЛИ: 
   Взяти до уваги зауваження ПрАТ “Закарпатавторанс” при розроблені проєкто-кошторисної 
документації з будівництва кільцевих розв’язок по місту . 
ГОЛОСУВАЛИ: 
     «За» –  9 чол. 
     «Проти» – 0 чол. 
     «Утримався» – 0 чол. 



Рішення прийнято одноголосно 
    Питання 6. 
 СЛУХАЛИ: Блінов А.В.  озвучує депутанське звернення Кравчук Ю.О. мешканців, щодо 
улаштування елементів примусового зниження швидкості по вул.Берегівська( біля ДНЗ№19 ). 
 ВИРІШИЛИ: 
 З метою комплексного вирішення питання ,щодо улаштування елеметів 
примусового зниження швидкості по .вул.Берегівська( біля ДНЗ№19 ) ,доопрацювати 
та передбачити кошти для виготовлення проєкто-кошторисної документації на 2022р. 
 ГОЛОСУВАЛИ: 

      «За» –  9 чол. 
      «Проти» – 0 чол. 
       «Утримався» – 0 чол. 
        Рішення прийнято одноголосно 
Питання 7. 
СЛУХАЛИ:  Петьовка Д.М. зачитує звернення Токарський Ю.Д та Бідзіля О.В щодо 
улаштування елементів примусового зниження швидкості по вул.Зелена у м.Мукачево та на 
перехресті вул.Верді-вул.Морозова Миколи академіка — вул.Підгорянська 
 ВИРІШИЛИ: 
  Згідно вимог пунктів п.5.7. ДСТУ 41:23 : 2006 , які забезпечують  
улаштування елементів примусового зниження швидкості  на вище згаданому 
перехресті ,встановлення елементів примусового зниженням руху є недоцільне. 
Комісія прийняла рішення про встановлення дорожніх знаків 3.29 обмеження 
швидкості транспортних  засобів до 30 км\год. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
    «За» –  8 чол. 
    « Проти» – 0 чол. 
    «Утримався» – 1 чол.(Бідзіля О.О. ) 
Рішення прийнято одноголосно 
Питання 8. 
 СЛУХАЛИ: п.Раїнчук Л.І. зачитує звернення старости Павшинського старостинського 
округу В.Кізман щодо можливості встановлення кінцевої автобусної зупинки в с.Павшино на 
розі вулиць Л.Українки — вул.Лісна 
 ВИРІШИЛИ: 
   З метою вирішення питання у зв’язку з тим ,що на наступний рік 
передбачено встановлення автобусних зупинок. при розроблені проєкто-кошторисної 
документації буде передбачино місця для втановлення  автобусних зупинок. 
  ГОЛОСУВАЛИ: 
      «За» –  9 чол. 
      «Проти» – 0 чол. 
      «Утримався» – 0 чол. 
Рішення прийнято одноголосно 
Питання 9. 
 СЛУХАЛИ: п.Раїнчук Л.І. зачитує звернення г Головач Н.В. щодо встановлення елементів 
примусового зниження швидкості по вул.Росвигівська,26. 
 ВИРІШИЛИ: 
   Комісією було погоджено  звернення у встановленні елеметів примусового 



зниження швидкості (лежачі  поліцейські),облаштування пішохідного  переходу    
по вул.Росвигівська,26.  був затверджений на засіданні комісії з безпеки 
дорожнього руху відповідно до п.5.1 ДСТУ 4123 “Безпека дорожнього руху.  
Загальні технічні вимоги” 
ГОЛОСУВАЛИ: 
     «За» –  9 чол. 
     «Проти» – 0 чол. 
     «Утримався» – 0 чол. 
Рішення прийнято одноголосно 
Питання 10. 
 СЛУХАЛИ:Петьовка Д.М. зачитує про визначення місць для встановлення камер 
(пристроїв) фіксації порушень швидкісного режиму. Рекомендовані місця встановлення: 
 -вул.Пряшівська (ділянка між вул.Крилова -вул.Франка Івана) 

 -вул.Пряшівська (ділянка між вул.Франка Івана -вул. Томаша Масарика) 

 -вул.Берегівська  - обїзна ( ділянка між вул.Шевченка-вул.Фурманова) 

 - біля с.Нижній Корпець ( в межах села) 
       -біля с.Залужжя (правій смузі на ринок гід) 
 ВИРІШИЛИ: 
  Погодити встановлення камер (пристроїв) фіксації порушень швидкісного режиму в 
рекомендованих  місця встановлення. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
    «За» –  8 чол. 
    «Проти» – 0 чол. 
   «Утримався» – 1чол.(Лізанець О.О.) 
Рішення прийнято одноголосно 
 Питання 11. 
СЛУХАЛИ: Петьовка Д.М.  зачитує про звернення Управління патрульної поліції в 
Закарпатській області .щодо демонтажу перешкоди в русі у вигляді металевого майданчика та 
погодження схеми організації дорожнього руху по 
вул. Ярослава Мудрого, 23. 
 ВИРІШИЛИ: 
 Заявник має звернутися до Управління міського господарства з схемою оргацізацій 
дорожнього руху по вул. Ярослава Мудрого, 23,  також дана схема має бути надана  в порядку 
чинного законодавства Управління патрульної поліції в Закарпатській області 
ГОЛОСУВАЛИ: 
    «За» –  9 чол. 
   «Проти» – 0 чол. 

   «Утримався» – 0 чол. 

Питання 12. 
СЛУХАЛИ : Блінов А.Ю. зачитує звернення ТзОВ “ПК Плюс М” , щодо погодження 
тимчасової схеми руху на період виконання робіт згідно проєкту “Реконструкція 
привокзальної площі у м.Мукачево” 
 ВИРІШИЛИ: 
 Комісією було погоджено схему тимчасового руху на період виконання робіт по 
реконструкції  привокзальної площі. 
ГОЛОСУВАЛИ: 



      «За» –  9 чол. 
      «Проти» – 0 чол. 

     «Утримався» – 0 чол. 

 

Голова комісії                                                                    А. Блінов 

Секретар комісії                             Д. Петьовка 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                  


