
  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.)

29  червня  2022  року              м.  Мукачево

Місце проведення: м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2, Виконавчий

комітет Мукачівської міської ради.

 Час проведення: 11:00 год

Присутні члени комісії:  7 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

Попадинець Андрій

Васильович

Начальник відділу житлово-комунального

господарства управління міського господарства

Мукачівської міської ради

Бердишев Олександр

Вадимович

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів Мукачівської міської ради

Діус Василь Васильович Директор Мукачівського міського комунального

підприємства “Ремонтно-будівельне управління”

Роман Вячеслав

Ференцович

Начальник управління муніціпальної іспекції

Мукачівської міської ради

Чиженко Дмитро Начальника відділу безпеки дорожнього руху УПП



Миколайович в Закарпатській області ДПП, старший лейтенант

поліції

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Розгляд звернення управління муніципальної інспекції Мукачівської
міської ради щодо встановлення дорожніх знаків на вулицях міста Мукачево :
 - по вул. Самуїла Габермана встановити знак 3.34 «Зупинка заборонена»;
 - на перехресті вулиць Олександра Духновича – Кошута Лайоша встановити
знак 3.34 «Зупинка заборонена»;
 - по вул. Михайла  Грушевського  встановити знак 3.34 «Зупинка заборонена»;
 - по вул. Музикальна біля буд. №12-14  встановити знак 3.34 «Зупинка
заборонена»;
 - по вул. Мункачі Мігая– Купальна та вул. Мункачі Мігая з початком
одностороннього руху встановити знаки  3.34 «Зупинка заборонена»;
 - по вул. Чайковського Петра біля домоволодіння №24, демонтувати знак 3.34
«Зупинка заборонена», а біля домоволодіння №23 по вул. Чайковського Петра
встановити знак  3.34 «Зупинка заборонена»;
 - по вул. Пушкіна Олександра біля будинків №40-42 встановити знак
3.34 «Зупинка заборонена»;
 -  по вул.  Парканія Івана – Вітенбергера Миколи встановити знак
3.34 «Зупинка заборонена»;
 - по вул. Михайла Драгоманова встановити знак 3.34 «Зупинка заборонена»;
 - по вул. Ілони Зріні встановити знак 5.41.1 « Пункт зупинки автобуса»;
 - по вул. Садова встановити знаки 3.34 «Зупинка заборонена», 3.35 «Стоянку
заборонено» та 5.35.1 « Пішохідний перехід ».
2. Звернення КНП ”Мукачівська ЦРЛ” щодо погодження “Схеми організацій
дорожнього руху  автомобільного транспорту по території КНП ”Мукачівська
ЦРЛ” по вул. Пирогова Миколи ,8-13 в м. Мукачево.
3. Звернення мешканців вулиці Коцака Арсенія (1188/0/109-22), щодо
влаштування елементів примусового зниження швидкості по вул. Коцака Арсенія
(біля головного входу в гуртожиток). (повторно)
4. Звернення старости Ключарківського старостинського округу Фехтел
Аннамарії  (1346/0/8322), щодо встановлення автобусної зупинки в с. Ключарки
М 24 (замінити повністю зупинку  після зруйнованої внаслідок ДТП).
5 . Про визначення місця розташування пішохідного переходу по  вул. Берегівська
ДНЗ №19
- перенести дорожній знак 5.38.1(пішохідний перехід)
- нанесення дорожньої розмітки
- влаштувати  пандус



6. Звернення мешканців вулиці  Дарвіна Чарльза , щодо влаштування елементів
примусового зниження швидкості по вул. Дарвіна Чарльза.
7. Про погодження нанесення дорожньої розмітки по вул. Митрополита
Володимира, Осипенка Олександра,Ужгородська, Івана Франка, Київська

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
1. СЛУХАЛИ: Романа Вячеслава Ференцовича, начальника управління
муніціпальної іспекції, який доповів про доцільність встановлення дорожніх
знаків на вулицях міста Мукачево, а саме:
 1. Дорожній знак 3.34 «Зупинка заборонена» встановити на :
- вул. Самуїла Габермана ;
- перехрестя вул. Духновича Олександра – Кошута Лайоша;
- вул. Михайла  Грушевського;
- вул. Музикальна біля буд. №12-14;
- вул. Мункачі Мігая – Купальна та вул. Мункачі Мігая;
- вул. Чайковського Петра біля домоволодіння №24 демонтувати знак 3.34
«Зупинка заборонена», а біля домоволодіння №23 по вул. Чайковського Петра
встановити знак  3.34 «Зупинка заборонена»;
- вул. Пушкіна Олександра;
- вул. Парканія – Вітенберга;
- вул. Михайла Драгоманова;
2. По вулиці Садова встановити наступні дорожні знаки:
 - 3.34 «Зупинка заборонена»;
 - 3.35 «Стоянку заборонено»;
- 5.35.1 « Пішохідний перехід ».

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: У відповідності до Постанови КМУ «Про Правила
дорожнього руху», дозволити встановлення дорожніх знаків на вулицях міста
Мукачево:

- по вул. Самуїла Габермана встановити знак 3.34 «Зупинка заборонена»;
- на перехресті вулиць Олександра Духновича – Кошута Лайоша встановити

знак 3.34 «Зупинка заборонена» та додати знак 7.2.2 , що позначає зазначення
протяжності одного або кількох розміщених один за одним зупинкових
майданчиків.

- по вул. Михайла  Грушевського  встановити знак 3.34 «Зупинка заборонена»;
- по вул. Музикальна біля буд. №12-14  встановити знак 3.34 «Зупинка

заборонена»;
- по вул. Мункачі Мігая– Купальна та вул. Мункачі Мігая з початком

одностороннього руху встановити знаки  3.34 «Зупинка заборонена»;
- по вул. Чайковського Петра біля домоволодіння №24, демонтувати знак 3.34



«Зупинка заборонена», а біля домоволодіння №23 по вул. Чайковського Петра
встановити знак  3.34 «Зупинка заборонена»;

- по вул. Пушкіна Олександра біля будинків №40-42 встановити знак
3.34 «Зупинка заборонена»;

- по вул. Парканія Івана – Вітенбергера Миколи встановити знак  3.34 «Зупинка
заборонена»;

- по вул. Михайла Драгоманова встановити знак 3.34 «Зупинка заборонена»;
- по вул. Ілони Зріні встановити знак 5.41.1 « Пункт зупинки автобуса»;
- по вул. Садова встановити знаки 3.34 «Зупинка заборонена», 3.35 «Стоянку

заборонено» та 5.35.1 « Пішохідний перехід ».

2. СЛУХАЛИ: Звернення КНП «Мукачівська ЦРЛ» щодо погодження “Схеми
організацій  дорожнього руху автомобільного транспорту по території КНП
«Мукачівська ЦРЛ» по вул. Пирогова Миколи ,8-143 в м. Мукачево.

ВИРІШИЛИ: Погодити схему організацій дорожнього руху КНП «Мукачівська
ЦРЛ» по вул. Пирогова Миколи ,8-143 в м. Мукачево.

3. СЛУХАЛИ:  Колективне звернення мешканців вулиці Коцаки Арсенія щодо
влаштування елементів примусового зниження швидкості по вул. Коцаки Арсенія.

ВИРІШИЛИ: Відмовити  у встановленні елементів примусового зниження
швидкості у зв’язку з низькою інтенсивністю руху транспортних засобів.
Влаштування елементів примусового зниження швидкості виконуються
відповідно до вимог пунктів 5.2-5.6 ДСТУ 4123:2006 "Безпека дорожнього руху.
Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на
вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги." Пристрої примусового зниження
швидкості можна застосовувати в районі розташуванні дитячих і навчальних
закладів, зон масового відпочинку. Під час руху транспортних засобів, у місцях
розташування пристроїв примусового зниження швидкості в кілька разів
підвищується рівень шуму, СО2 в повітрі, ускладняється рух транспорту в
зимовий період та прискорюється руйнування дорожнього одягу тому
влаштування його по вул. Коцаки Арсенія є недоцільним.

4. СЛУХАЛИ: Звернення старости Ключарківського старостинського округу
Фехтел Аннамарії ,щодо встановлення автобусної зупинки в с. Ключарки М 24
(замінити повністю зупинку після зруйнованої внаслідок ДТП).
ВИРІШИЛИ: Погодити встановлення  автобусної зупинки в с. Ключарки М 24



5. СЛУХАЛИ: Колективне звернення, щодо визначення місця розташування
пішохідного переходу по вул. Берегівська ДНЗ №19 :
- перенести дорожній знак 5.38.1(пішохідний перехід);
- нанесення дорожньої розмітки;
- влаштувати  пандус.

ВИРІШИЛИ: Комісією було погоджено нанесена дорожня розмітка 1.14.1
«Зебра». по вул. Берегівська ДНЗ №19 :

6. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Переста О.І. ,щодо влаштування елементів
примусового зниження швидкості по вул Дарвіна Чарльза.

ВИРІШИЛИ: Відмовити  у встановленні елементів примусового зниження
швидкості у зв’язку з низькою інтенсивністю руху транспортних засобів.
Влаштування елементів примусового зниження швидкості виконуються
відповідно до вимог пунктів 5.2-5.6 ДСТУ 4123:2006 "Безпека дорожнього руху.
Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на
вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги." Пристрої примусового зниження
швидкості можна застосовувати в районі розташуванні дитячих і навчальних
закладів, зон масового відпочинку. Під час руху транспортних засобів, у місцях
розташування пристроїв примусового зниження швидкості в кілька разів
підвищується рівень шуму, СО2 в повітрі, ускладняється рух транспорту в
зимовий період та прискорюється руйнування дорожнього одягу тому
влаштування його по вул. Дарвіна Чарльза є недоцільним.

7.  СЛУХАЛИ : Діуса Василя Васильовича директора Мукачівського міського
комунального підприємства «Ремонтно будівельне управління» ,щодо
погодження нанесення дорожньої розмітки по вул. Митрополита Володимира,
Осипенка Олександра, Ужгородська, Івана Франка, Київська
ВИРІШИЛИ: Погодити розробленні схеми  та звернутись до Управління

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції для
погодження даних схем.



Голосували: “за”   7   , “проти”    0    , “утримались”     0    .

Голова комісії                                                                                     Едуард Барчій

Секретар комісії                                     Андрій  Попадинець


