
  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
П Р О Т О К О Л   № 5 

 
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.) 

 
7 грудня 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:  8 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 

Члени комісії: 
Бідзіля Олександр   
Олександрович 

  
- Директор Мукачівського міського 

комунального підприємства 
«Мукачівпастранс» 

 

Діус Василь Васильович - Директор Мукачівського міського 
комунального підприємства “Ремонтно-
будівельне управління” 



 
Кравчук Юрій 
 Олексійович 

  
- Депутат Мукачівської міської ради 8-го 

скликання 

  

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 

  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Звернення старости  с. Павшина Вікторії Кізман  щодо вирішення  питання 

проїзду великогабаритного транспорту через населений пункт с. Нижній 

Коропець (встановлення дорожнього знаку 3.3.Рух вантажних автомобілів 

заборонено)  с.Нижній Коропець. 

2. Звернення старости  с. Павшина Вікторії Кізман  щодо встановлення елементів 

примусового зниження  швидкості по вул. Нова с.Павшино. 

3. Звернення старости  с. Павшина Вікторії Кізман  щодо можливості 

встановлення автобусної зупинки (кінцева зупинка),на розі вулиць Лесі Українки 

та Лісна в с. Павшино.(повторно) 

4. Звернення КНП”Мукачівська ЦРЛ” щодо погодження “Схеми організацій  

дорожнього руху до відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги 

КНП”Мукачівська ЦРЛ” по вул. Пирогова Миколи ,8-13 в м. Мукачево. 

5. Колективне звернення мешканців вул. Об’їзна стосовно встановлення 

вуличного освітлення, облаштування тротуарів та встановлення пішохідних 

переходів та дорожніх знаків від перехрестя вулиць Франка Івана – Об’їзна та 

вулиць Великогірна — Об’їзна м, Мукачево. 

6. Звернення ОСББ Молодіжне 27 щодо встановлення дорожніх знаків 

5.31”Житлова зона” при в'їзді в квартал житлової забудови зі сторони вул. 

Толстого Льва , вул. Молодіжна та засобів примусового зниження швидкості руху 



транспортних засобі (лежачих поліцейських) біля будинку №27 по вул. 

Молодіжна у м, Мукачево. 

7. Затвердження тимчасової схеми організації дорожнього руху кільця на 

перехресті вул. Берегівська — вул.26 жовтня - вул. Шевченка Тараса у м, 

Мукачево. 

8. Звернення гр. Газдик М. щодо влаштування елементів примусового зниження 

швидкості по вул. Коцака Арсенія(біля головного входу в гуртожиток).(повторно) 

 
                                                Розгляд питань: 

1. СЛУХАЛИ: Звернення  старости с. Павшина Вікторії Кізман  щодо 
встановлення дорожнього знаку 3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено». 
   ВИРІШИЛИ: Погодити встановлення дорожнього знаку ДСТУ 3.3.” Рух 
вантажних автомобілів заборонено” з доопрацюванням рекомендовано провести 
обстеження та розробити схему. 
2. СЛУХАЛИ: Звернення старости с. Павшино Вікторії Кізман щодо 
встановлення елементів примусового зниження швидкості по вул. Нова        
с. Павшино 

    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. Нова с. Павшино, є недоцільним. 
3. СЛУХАЛИ: Звернення старости с. Павшино Вікторії Кізман щодо 
встановлення автобусної зупинки на розі вулиць Лесі Українки та Лісна в         
с. Павшино. 
   ВИРІШИЛИ: Дане питання відхилено. Рекомендовано провести обстеження 
за вказаною адресою щодо доцільності встановлення автобусної зупинки. Разом 
з цим на 2022 рік передбачено закупівлю та встановлення нових автобусних 
зупинок та за необхідності буде влаштовано автобусну зупинку. 



4. СЛУХАЛИ:  Звернення КНП «Мукачівська ЦРЛ» щодо погодження “Схеми 
організацій  дорожнього руху до відділення екстреної (невідкладної) медичної 
допомоги КНП «Мукачівська ЦРЛ» по вул. Пирогова Миколи ,8-13 в                         м. 
Мукачево. 
  ВИРІШИЛИ: Погодити схему організацій дорожнього руху КНП «Мукачівська 
ЦРЛ» по вул. Пирогова Миколи ,8-13 в м. Мукачево та рекомендовано 
доопрацювати схему додати та передбачити місця для паркування для осіб з 
інвалідністю. 
 5. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вул. Об'їзна стосовно 
встановлення вуличного освітлення, облаштування тротуарів та встановлення 
пішохідних переходів та дорожніх знаків від перехрестя вулиць Франка Івана - 
Об'їзна та вулиць Великогірна — Об'їзна м, Мукачево. 
   ВИРІШИЛИ: Дане питання рекомендовано доопрацювати, провести 
обстеження, розробити схему та звернутись до Служби автомобільних доріг в 
Закарпатській області із забезпеченням безпечного  пішохідного переходу . 
6. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ «Молодіжна 27» щодо встановлення дорожніх 
знаків 5.31”Житлова зона” при в'їзді в квартал житлової забудови зі сторони       
вул. Толстого Льва, вул. Молодіжна та засобів примусового зниження швидкості 
руху транспортних засобі (лежачих поліцейських) біля будинку №27 по         
вул. Молодіжна у м, Мукачево. 
 ВИРІШИЛИ: Погодити у встановленні дорожнього знаку 5.31 ”Житлова зона”  
встановити знак при в'їзді в квартал житлової забудови зі сторони вул. Толстого 
Льва та вул. Молодіжна  в м. Мукачево, влаштувати пішохідний перехід за 
сприятливих погодних умов. 
7. СЛУХАЛИ:  Щодо схеми організації дорожнього руху на перехресті 
дорожнього руху кільця на перехресті вул. Берегівська — вул. 26 жовтня -         
вул. Шевченка Тараса у м. Мукачево. 
  ВИРІШИЛИ: Погодити схему про внесення зміни тимчасової кільцевої 
розв’язки на перехресті по вул. Берегівська — вул. 26 жовтня - вул. Шевченка 
Тараса у м. Мукачево. 
8. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Газдик М. 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. 
 
 
    

Голова комісії                                                                                   Едуард БАРЧІЙ 

 

Секретар комісії                             Анастасія ЯБЛОНСЬКА 

 

 

                                                                                                    
                                                                                                                                                  


