
  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

П Р О Т О К О Л   №2 

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 вересня  2022 року              м. Мукачево 

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

комітет Мукачівської міської ради. 

 Час проведення: 11:30  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 

Лізанець  Олександр 

Олександрович  

Депутат Мукачівської міської ради 8-го скликання 

Діус Василь Васильович Директор Мукачівського міського комунального 

підприємства “Ремонтно-будівельне управління” 

Роман Вячеслав  

Ференцович 

Начальник управління муніціпальної іспекції 

Мукачівської міської ради 

 Начальника відділу безпеки дорожнього руху УПП 



Чиженко Дмитро 

Миколайович 

в Закарпатській області ДПП, старший лейтенант 

поліції 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд звернення депутата міської ради Івана Кушніра , щодо 
влаштування елементів примусового зниження швидкості ( лежачих 
поліцейських) по вул. Яна Амосова Коменського, 59 навпроти центрального 
входу коледжу.  
2. Звернення голови ОСББ «Черемшина та ОСББ «Латориця 5», щодо 
влаштування елементів примусового зниження швидкості (лежачих 
поліцейських) по вул. Першотравнева-Набережна 4 та вул. Першотравнева-
Набережна 5. 
3. Звернення  голови ОСББ «Першотравнева-Набережна 2», щодо влаштування 
елементів примусового зниження швидкості ( лежачих поліцейських) по вул. 
Першотравнева-Набережна  буд.2. 
4. Звернення голови ОСББ Віктора Купунін , щодо надання дозволу  влаштування 
автоматичного шлагбаума  в дворі будинка по вул. Окружна 32. 
5. Звернення мешканців ЖКБ «Прогрес» , щодо влаштування елементів 
примусового зниження швидкості ( лежачих поліцейських) по вул. Данила 
Галицького, 51. 
6. Погодити схеми дорожнього руху по вул. Маргітича Івана ( розширення 
проїзної частини для паркомісць) на ділянці між Штефана Августина до  
Єлизавети королеви. 
7. Погодити схеми  організації дорожнього руху по вул. Соборна  

8. Погодити схеми  організації дорожнього руху по  вул. Зріні Ілони. 

  
 

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ: 

1. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Івана Кушніра, щодо 
влаштування елементів примусового зниження швидкості (лежачих 
поліцейських) по вул. Яна Амосова Коменського, 59 навпроти центрального 
входу коледжу.  
 

 
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: Дане питання повернуто доопрацювання 
рекомендовано провести обстеження  доцільності встановлення «лежачих 



поліцейських»   та розробити  схеми організації дорожнього руху , після чого 
увалять  рішення щодо їх влаштування. 
2. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Черемшина та ОСББ «Латориця 5» , 
щодо влаштування елементів примусового зниження швидкості (лежачих 
поліцейських) по вул. Першотравнева-Набережна 4 та вул. Першотравнева-
Набережна 5. 
  ВИРІШИЛИ: Дане питання повернуто на доопрацювання, рекомендовано 
провести обстеження  доцільності встановлення «лежачих поліцейських»   та 
розробити  схеми організації дорожнього руху , після чого увалять  рішення щодо 
їх влаштування. 
3. СЛУХАЛИ:  Звернення  голови ОСББ «Першотравнева-Набережна 2», щодо 
влаштування елементів примусового зниження швидкості ( лежачих 
поліцейських) по вул. Першотравнева-Набережна  буд.2. 
   ВИРІШИЛИ: Дане питання повернуто на доопрацювання, рекомендовано 
провести обстеження  доцільності встановлення «лежачих поліцейських»   та 
розробити  схеми організації дорожнього руху , після чого увалять  рішення щодо 
їх влаштування. 
 

4. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ Віктора Купунін , щодо надання дозволу  
влаштування автоматичного шлагбаума  в дворі будинка по вул. Окружна 32. 
  ВИРІШИЛИ: Дане питання повернуто на доопрацювання, рекомендовано 
провести обстеження  доцільності встановлення «лежачих поліцейських»   та 
розробити  схеми організації дорожнього руху , після чого увалять  рішення щодо 
їх влаштування. 
 
5. СЛУХАЛИ:  Звернення мешканців ЖКБ «Прогрес» , щодо влаштування 
елементів примусового зниження швидкості ( лежачих поліцейських) по вул. 
Данила Галицького, 51. 
ВИРІШИЛИ: Дане питання повернуто на доопрацювання, рекомендовано 
провести обстеження  доцільності встановлення «лежачих поліцейських»   та 
розробити  схеми організації дорожнього руху , після чого увалять  рішення щодо 
їх влаштування. 
 
 
6. СЛУХАЛИ: Комісія розглянула питання щодо погодження 
схеми  організації дорожнього руху по вул. Маргітича Івана ( розширення 
проїзної частини для паркомісць) на ділянці між Штефана Августина до  
Єлизавети королеви. 
  
 



   ВИРІШИЛИ: Погодити погодження схеми  організації дорожнього руху по 
вул. Маргітича Івана, щодо розширення проїзної частини для облаштування 
паркомісць та звернутись до Управління патрульної поліції в Закарпатській 
області Департаменту патрульної поліції для погодження розроблених схем . 
7. СЛУХАЛИ : Комісія розглянула питання  щодо погодження 
схеми  організації дорожнього руху по вул. Соборна   
 
ВИРІШИЛИ: Погодити погодження схеми  організації дорожнього руху по вул. 
Соборна , щодо розширення проїзної частини для облаштування паркомісць та 
звернутись до Управління патрульної поліції в Закарпатській 
області Департаменту патрульної поліції для погодження розроблених схем . 
 
8. СЛУХАЛИ : Комісія розглянула питання  щодо погодження 
схеми  організації дорожнього руху по вул. Зріні Ілони. 
 
ВИРІШИЛИ: Погодити погодження схеми  організації дорожнього руху по вул. 
Зріні Ілони.  , щодо розширення проїзної частини для облаштування паркомісць 
та звернутись до Управління патрульної поліції в Закарпатській 
області Департаменту патрульної поліції для погодження розроблених схем . 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Голосували: “за”   6   , “проти”    0    , “утримались”     1   .    

Голова комісії                                                                                     Едуард Барчій 

Секретар комісії                                     Андрій  Попадинець         


