
  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
П Р О Т О К О Л   № 4 

 
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.) 

 
6 жовтня 2021 року      м. Мукачево 

 
   Місце проведення: м.Мукачево, пл.Духновича Олександра, 2. 
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради . 
 
   Час проведення: 10:00 год. 
   
  Присутні члени комісії:  9 осіб 

Голова комісії  -    
 Барчій Едуард Васильович 

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради 

Заступник голови комісії 
Блінов Андрій Юрійович 

 
- Начальник управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

 
Секретар комісії 
Яблонська Анастасія 
Владиславівна 

 
- 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” 

Роман Вячеслав -      
Ференцович 

Начальник управління муніціпальної іспекції 
Мукачівської міської ради 

  

Чиженко Дмитро 
Миколайович 

-начальника відділу безпеки дорожнього руху 
УПП в Закарпатській області ДПП, старший 
лейтенант поліції 

  



Шутко Роберт 
Вячеславович 

- Депутат Мукачівської міської ради 8-го 
скликання 

 Лізанець Олександр -               Депутат Мукачівської міської ради 8-го скликання 

Олександрович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Звернення гр. Кампов В.М. щодо влаштування елементів примусового 
зниження швидкості біля в’їзду в двір по вул. Івана Франка, 152. 
№ Ко-4666/0707. 
2. Звернення старости с. Павшино Кізман В. щодо встановлення дорожнього 
знаку «На вимогу» для міських маршрутних автобусів «Мукачево- вул. 
Космонавтів» по вулиці Мукачівська с. Шенборн. 
№ 1178/0/83-21. 
3. Звернення гр. Одошевського С.І. влаштування обмежувальних півкуль 
(елементів примусового зниження швидкості) та встановлення дорожнього знаку 
Знак 3.11"Рух гужових возів (саней) заборонено" перед заїздом в двір вул. 
Росвигівська, 7. 
4. Звернення гр. Горват С.Т. щодо влаштування елементів примусового зниження 
швидкості по  вул. Івана Франка, 148. 
5. Звернення гр. Газдик М. щодо влаштування елементів примусового зниження 
швидкості по вул. Коцака Арсенія. 
6. Звернення депутата Мукачівської міської ради 8го скликання Переста О. щодо 
влаштування елементів примусового зниження швидкості по вул. Дарвіна 
Чарльза. 
7. Звернення начальника управління освіти, культури, молоді та спорту  
Кришінець- Андялошій К. щодо влаштування пішохідного переходу через вул. 
Шевченка Тараса (на розі вул. Шевченка Тараса та Апостола Данила). 
Встановлення, при потребі, дорожніх знаків та дорожньої розмітки на прилеглих 
до закладів освіти вулицях. 
8. Звернення Мукачівського управління поліції щодо влаштування шлагбауму. 
9. Щодо схеми організації дорожнього руху на перехресті Валенберга Рауля – Грушевського 
Михайла – Беляєва Павла космонавта 

 
                                                Розгляд питань: 
1. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Кампо В.М. щодо влаштування елементів 
примусового зниження швидкості по вул. Івана Франка ,152. 
   ВИРІШИЛИ:Дане питання повернуто доопрацювання рекомендовано провести 

обстеження та розробити схему, після чого включити до порядку денного на наступне 



засідання комісії з безпеки дорожнього руху. 
2. СЛУХАЛИ: Звернення старости с. Павшино Кізман В. щодо встановлення дорожнього 

знаку «На вимогу» для міських маршрутних автобусів «Мукачево- вул. Космонавтів» по вулиці 
Мукачівська с. Шенборн. 
    ВИРІШИЛИ: 
   Погодити встановлення дорожнього знаку ДСТУ 5.41.1 “Зупинка на вимогу” для 
маршрутних автобусів. 
3. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Одошевського С.І. влаштування обмежувальних півкуль 
(елементів примусового зниження швидкості) та встановлення дорожнього знаку Знак 
3.11"Рух гужових возів (саней) заборонено" перед заїздом в двір вул. Росвигівська, 7. 
   ВИРІШИЛИ:    
   Встановити відповідний дорожній знак згідно ДСТУ 3.11 “Рух гужових возів (саней) 
заборонено” перед заїздом в двір вул. Росвигівська, 7. 
4. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Горват С.Т. щодо влаштування елементів примусового зниження 
швидкості по  вул. Івана Франка, 148. 
   ВИРІШИЛИ: Дане питання повернуто доопрацювання рекомендовано провести обстеження 
та розробити схему, після чого включити до порядку денного на наступне засідання комісії з 
безпеки дорожнього руху. 
 5. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Газдик М. щодо влаштування елементів примусового зниження 
швидкості по вул. Коцака Арсенія. 
   ВИРІШИЛИ: Дане питання повернуто доопрацювання рекомендовано провести обстеження 
та розробити схему, після чого включити до порядку денного на наступне засідання комісії з 
безпеки дорожнього руху. 
6. СЛУХАЛИ: Звернення депутата Мукачівської міської ради 8го скликання Переста О. щодо 
влаштування елементів примусового зниження швидкості по вул. Дарвіна Чарльза. 
 ВИРІШИЛИ: Дане питання повернуто доопрацювання рекомендовано провести обстеження 
та розробити схему, після чого включити до порядку денного на наступне засідання комісії з 
безпеки дорожнього руху. 
7. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління освіти, культури, молоді та спорту  
Кришінець- Андялошій К. щодо влаштування пішохідного переходу через вул. Шевченка 
Тараса (на розі вул. Шевченка Тараса та Апостола Данила). Встановлення, при потребі, 
дорожніх знаків та дорожньої розмітки на прилеглих до закладів освіти вулицях. 
  ВИРІШИЛИ: Дане питання повернуто доопрацювання рекомендовано провести обстеження 
та розробити схему, після чого включити до порядку денного на наступне засідання комісії з 
безпеки дорожнього руху. 
8. СЛУХАЛИ: Звернення Мукачівського управління поліції щодо влаштування шлагбауму по 
вул. Федорова  Івана, 5. 
   ВИРІШИЛИ: Надати дозвіл на тимчасове встановлення шлагбауму ,для впорядкування  
паркування на зазначеній ділянці та забезпечення  вільного проїзду службового транспорту 
Управління поліції   при  в’їзді по вул.Федорова Івана до проведення реконструкції площі. 
9. СЛУХАЛИ: Щодо схеми організації дорожнього руху на перехресті Валенберга – 
Грушевського Михайла – Беляєва Павла космонавта. 
   ВИРІШИЛИ: Погодити схему про внесення зміни тимчасової кільцевої розв’язки на 
перехресті вул.Валенберга Рауля – Грушевського Михайла – Беляєва Павла космонавта , а саме: 
влаштувати 2 смуги   руху транспортних засобів : праворуч , прямо, ліворуч в напрямку до вул. 



Грушевського Михайла з влаштуванням відповідних дорожніх знаків та світлофору для 
пішоходів. 
 
    

Голова комісії                                                                                       Е.Барчій 

Секретар комісії                                                 А.Яблонська   

 

 

                                                                                                    
                                                                                                                                                  


