
ПРОТОКОЛ № 6
засідання постійно діючої комісії з питань безпеки 
та організації дорожнього руху в місті Чернігові

02 жовтня 2020 року м. Чернігів

Головує :
Черненко А. В. -  заступник місіжого голови, голова комісії.

Присутні члени комісії :
начальник управління транспорту, транспортної 

інфраструктури та зв'язку міської ради, заступник голови 
комісії.
-  головний спеціаліст управління транспорту, 
транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради, 
т.в.о. секретаря комісії.
-  депутат Чернігівської міської ради.

-  головний інженер комунального підприємства 
«АТГІ-2528» міської ради.
-  заступник директора комунального підприємства 
«Паркування та ринок» міської ради.
-  заступник начальника комунального підприємства 
«Зеленбуд» міської ради.

головний спеціаліст управління житлово- 
комунального господарства міської ради.
- начальник відділу безпеки дорожнього руху управління 
патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту 
патрульної поліції.

- депутат Чернігівської міської ради.

1. Звернення гр. Онищенка Д. А. з пропозицією встановлення дорожніх 
знаків 3.1 «Рух заборонено» від перехрестя вулиць Волонтерів -  
Добровольців - Партизанська до перехрестя вулиць Волонтерів - 
Стрілецька.

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
За результатами голосування: ЗА-0; ПРСЛ'И-9; УТРИМАЛИСЯ-0 -  

комісія не підтримала пропозицію заявника. Установка дорожніх знаків 3.1 
«Рух заборонено» від перехрестя вулиць Волонтерів -  Добровольців - 
Партизанська до перехрестя вулиць Волонтерів - Стрілецька визнана 
недоцільною.

Рижий О. М.

Скварський В. В.

Воробйов С. О. 

Давлеткужин Р. Р. 

Коваленко І. М. 

Косовець О. О. 

Савченко М. М. 

Савченко Ю. І.

Запрошені:
Старіков Р. М.



2. Звернення депутата Чернігівської міської ради Старікова Р. М. з 
пропозицією облаштувати нерегульованого пішохідного переходу біля 
будинку 11 по вулиці Попова.

Інформує: Старіков Р. М. -  депутат міської ради.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд питання, 

комісія визнала обґрунтованою пропозицію. Комісія доручила управлінню 
житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. В.), у рамках 
реконструкції вулиці Попова, врахувати звернення депутата Чернігівської 
міської ради Старікова Р. М. та визначити оптимальні місця розташування 
парної зупинки громадського транспорту «Цегельний завод» з їх 
облаштуванням, організацією нерегульованого пішохідного переходу, із 
урахуванням вимог безпеки дорожнього руху: встановленням дорожніх знаків 
5.31.1 і 5.31.2 «Пішохідний перехід», освітленням та нанесенням дорожньої 
розмітки.

За результатами голосування: ЗА-9; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія підтримала пропозицію заявника.

3. Звернення депутата Чернігівської міської ради Старікова Р. М. з 
пропозицією облаштування регульованого пішохідного переходу на 
перехресті дороги Р56 (Михаіто-Коцюбинське шосе) і вулиці В. Чкалова 
(Зарічний).

Інформує: Старіков Р. М. -  депутат міської ради.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд 

питання, комісія визнала, що дане питання не належить до компетенції міської 
ради, тому доручила управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та 
зв'язку міської ради звернутися до Служби автомобільних доріг у Чернігівській 
області з листом про облаштування регульованого пішохідного переходу на 
перехресті дороги Р56 (Михайло-Коцюбинське шосе) і вулиці В. Чкалова 
(Зарічний).

За результатами голосування: ЗА-9; ІІРОГИ-О; УГРИМАЛИСЯ-0 - 
комісія врахувала пропозицію заявника.

4. Звернення депутата Чернігівської міської ради Старікова Р. М. з 
пропозицією оновлення дорожньої розмітки на нерегульованому 
пішохідному переході по вулиці Ціолковського (район «АЗС Т& Т NЕРТ»),

Інформує: Старіков Р. М. депутат міської ради.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на обговорення 

питання, комісія визнала, що дане питання потребує уваги бо впливає на 
безпеку дорожнього руху, зокрема на безпеку пішоходів, та вважає за 
необхідне: доручити Управлінню житлово-комунального господарства міської 
ради (Куц Я. В.) вирішити питання щодо відновлення дорожньої розмітки на 
нерегульованому пішохідному переході по вулиці Ціолковського (район «АЗС 
Т&Т КЕРЧ"») та встановлення відсутнього дорожнього знаку 5.35.1 
«Пішохідний перехід».



За результатами голосування: ЗА-9; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія підтримала пропозицію заявника.

5. Звернення депутата Чернігівської міської ради Стартова Р. М. з 
пропозицією встановити пристрої примусового зниження швидкості 
дорожньо-транспортної техніки по вулиці Заньковецької на ділянці між 
вулицями Харківська і Транзитна.

Інформує: Старіков Р. М. депутат міської ради.
За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-7; УТРИМАЛИСЯ-2 -  комісія 

не підтримала пропозицію заявника по встановленню пристроїв примусового 
зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки по вулиці Заньковецької 
на ділянці між вулицями Харківська і Транзитна, визнавши його недоцільним.

6. Звернення депутата Чернігівської міської ради Старікова Р. М. з 
пропозицією встановлення дорожнього знаку 2.1 «Дати дорогу» на 
перехресті вулиці Сєрікова з вулицею Б. Хмельницького (з боку вулиці Б. 
Хмельницького).

Інформує: Старіков Р. М. -  депутат міської ради.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд 

питання, комісія визнала його недоцільним. По даному питанню комісія 
визнала доцільним розглянути його в контексті розроблення управлінням 
житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. В.) комплексної 
схеми дорожнього руху мікрорайону (Стара ГІодусівка). Дана пропозиція була 
поставлена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-8; ГІР(УГИ-0; УТРИМАЛИСЯ-1 -  
комісія не підтримала пропозицію заявника.

7. Звернення депутата Чернігівської міської ради Старікова Р. М. з 
пропозицією облаштувати нерегульований пішохідний перехід через вулицю 
Глібова мілс вулицями Невського і С. Носа (колишня вулиця Гайдара).

Інформує: Старіков Р. М. депутат міської ради.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд 

питання, комісія встановила, що воно потребує уваги, бо впливає на безпеку 
дорожнього руху, зокрема на безпеку пішоходів, та вважає за необхідне: 
доручити управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Куц 
Я. В.) вирішити питання щодо облаштування нерегульованого пішохідного 
переходу через вулицю Глібова між вулицями Невського і С. Носа (колишня 
вулиця Гайдара).

За результатами голосування: ЗА-9; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія підтримала пропозицію заявника.
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8. Звернення голови ОСН «Бобровиця» Віктора В. М. з пропозицією 
встановити світлофорний об'єкт па існуючому нерегульованому 
пішохідному переході через вулицю Шевченка на перехресті з вулицею 
Бортнянського й облаштування його освітленням та будівництво 
тротуарів від пішохідних переходів до зупинок міського пасажирського 
транспорту «Вул. Д. Бортнянського».

Інформує: Рижий О. М. - заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд питання, 

комісія визнала необгрунтованою пропозицію. Разом з цим, комісія доручила 
управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. В.), у 
рамках реконструкції вулиці Шевченка, частково врахувати пропозицію по 
існуючому нерегульованому пішохідному переходу через вулицю Шевченка на 
перехресті з вулицею Бортнянського, обланггувати його відповідно до вимог 
ДБН (освітлення, відновлення дорожньої розмітки тощо). Дана пропозиція була 
винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-7; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-2.

9. Звернення директора Чернігівського Головного регіонального 
управління АТ КБ «Приватбанку» Бойка А. В. з пропозицією встановлення 
дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» з табличкою «крім 
автотранспорту банку» з боку приміщення відділення з табличкою до 
дорожнього знаку 7.2.2 (25 м) (вул. Серьожнікова, 6).

Інформує: Рижий О. М. заступник голови комісії.
Заслухавши та обговоривши викладену у зверненні інформацію, 

вивчивши матеріали, було зазначено, що вона заслуговує на увагу, і вирішено 
доручити управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Куц 
Я. В.) встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» з табличкою 
до дорожнього знаку 7.2.2 (25 м).

Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 року 
№ 583 «Про зміни до Правил паркування транспортних засобів», що фактично 
забороняє встановлення таблички «крім автотранспорту банку», комісія у даній 
частині не підтримала пропозицію заявника.

За результатами голосування: ЗА-8; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-1 -  
комісія частково підтримала пропозицію заявника по встановленню 
дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» з табличкою до дорожнього 
знаку 7.2.2 (25 м).

10. Звернення мешканців будинків №№ 13, 20, 22 по вулиці Толстого з 
проханням встановити пристрої примусового зниження швидкості 
дорожньо-транспортної техніки, на повороті біля їх будинків.

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд питання, 

комісія визнала обгрунтованою пропозицію по забезпеченню безпеки руху, 
визнавши встановлення пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо- 
транспортної техніки на вказаній ділянці дороги недоцільним. Разом з цим,



комісія доручила Управлінню житлово-комунального господарства місько 
ради (Куц Я. В.), встановити дорожнє огородження на перехресті вулиц 
Толстого і вулиці Тиха, біля будинку по вулиці Толстого, 22. Дана пропозиції 
була винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-9; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-О.

11. Колективне звернення мешканців вулиці Жабинського з проханням 
облаштування нерегульованого пішохідного переходу біля будинку З .

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію га обговоривши винесене на розгляд питання 

комісія не підтримала пропозицію заявників облаштувати нерегульованиг 
пішохідний перехід біля будинку 3 по вулиці Жабинського. За результатам!- 
голосування: ЗА-0; ПРОТИ-9; УТРИМАЛИСЯ-0 -  визнано недоцільним.

12. Звернення гр. Чайки С. О. з проханням встановити пристрою 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки не 
вулиці Преображенська в районі зупинки міського пасажирськоге 
транспорту «Вал».

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд питання 

комісія визнала, що дане питання потребує уваги, бо впливає на безпек) 
дорожнього руху, зокрема на безпеку пішоходів, та вважає за необхідне 
доручити управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Кує 
Я. В.) вивчити питання щодо облаштування на нерегульованому пішохідном) 
переході по вулиці Преображенська в районі зупинки міського пасажирськогс 
транспорту «Вал», підвищеного нерегульованого пішохідного переходу. Д ат 
пропозиція була винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-8; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-1.

13. Звернення гр. Бондаренко С. М. з проханням узаконити пристро 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, ще 
встановлені перед меігазином по вулиці Всіхсвятська, 5.

Інформує: Рижий О. М. - заступник голови комісії.
Заслухавши та обговоривши викладену у зверненні інформацію, зі 

результатами голосування: ЗА-9; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-О, комісія не 
підтримала прохання заявника і прийняла рішення звернутися до комунальногс 
підприємства «Муніципальна варта» міської ради перевірити законністі 
встановлення обмежувачів руху (полусфер) перед магазином по вулиц 
Всіхсвятська, 5.

14. Звернення гр. Сєрик О. І. з проханням встановити світлоерорниі 
об'єкт біля СГТ «Роднічок», розташованого по вулиці Кільцева.

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд питання 

комісія визнала частково обгрунтованою дану пропозицію. Так, комісії



6

доручила управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. 
В.), у рамках реконструкції вулиці Кільцевої, врахувати пропозицію по 
облаштуванню нерегульованого пішохідного переходу з нанесенням дорожньої 
розмітки, організацію острівця безпеки та освітлення всієї ділянки дороги. Дана 
пропозиція була винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-9; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія не підтримала пропозицію заявника.

15. Звернення гр. Євлах М. К з пропозицією встановлення дорожніх 
знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» на перехресті проспекту 
Миру з вулицею Коцюбинського.

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд питання, 

комісія не підтримала пропозицію заявниці по встановленню дорожніх знаків 
3.29 «Обмеження максимальної швидкості» на перехресті проспекту Миру з 
вулицею Коцюбинського. За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-9; 
УТРИМАЛИСЯ-0 - визнано недоцільним.

16. Звернення мешканців будинку № 93 по проспекту Перемоги щодо 
заборони заїзду автомобільного транспорту на внутрішньо-дворову 
територію даного будинку.

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд питання, 

комісія не підтримала пропозицію заявниці по встановленню дорожніх знаків, 
що заборонять в’їзд сторонніх транспортних засобів до двору будинку 
розташованого по просп. Миру, 93, до того ж, що дорожній знак 3.21 «В’їзд 
заборонено» там встановлений. За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-9; 
УТРИМАЛИСЯ-0 -  визнано недоцільним.

17. Звернення управління ЖКГ ЧМР з проханням розглянути 
електронну петицію гр. ГІольгуя М. Г., яка набрала необхідну кількість 
голосів на свою підтримку (258 із 250), щодо питання про ускладнення 
дорожнього руху на перехресті проспекту Миру і вулиці Олега Кошового 
(біля автозаправки "ОККО"), зокрема виїзду з вулиці Олега Кошового на 
проспект Миру в напрямку центру міста.

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд 

питання, комісія визнала, що дане питання потребує уваги, бо впливає на 
безпеку дорожнього руху, та вважає за необхідне: доручити управлінню 
житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. В.) розглянути 
доцільність організації на перехресті проспекту Миру і вулиці Олега Кошового 
руху транспорту по колу.

За результатами голосування: ЗА-7; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-1 -  
комісія пі/примала пропозицію заявника.



7

18. Звернення мешканців будинку № 49 по вул. В. Чорновола щодо 
перенесення зупинки громадського транспорту від даного будинку в інше 
місце.

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд 

питання, комісія визнала, що дане питання потребує уваги, бо впливає на 
безпеку дорожнього руху, та вважає за необхідне доручити управлінню 
житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. В.) спільно з 
управлінням патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту 
патрульної поліції вивчити питання доцільності та правомірності перенесення 
зупинки громадського транспорту від даного будинку та її розміщення 
навпроти АЭС «Авіс».

За результатами голосування: ЗА-5; ГІРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-4 -  
комісія підтримала пропозицію заявника

19. Звернення гр. Кузнецової С. І. з проханням встановити 
світлофорний об’єкт на перехресті вулиці Шевченка з вулицею Клейовою.

Інформує: Рижий О. М. заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд 

питання, комісія не підтримала пропозицію заявниці по встановленню 
світлофорного об’єкт на перехресті вулиці Шевченка з вулицею Кленовою. За 
результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-9; УТРИМАЛИСЯ-0 -  визнано 
недоцільним.

20. Звернення гр. Чирви і Костюка з проханням встановити пристрої 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на 
вулиці Андрусенка.

Інформує: Рижий О. М. -  заступник голови комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд 

питання, комісія не підтримала пропозицію заявників встановити пристрої 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулиці 
Андрусенка. За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-9; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
визнано недоцільним.

21. Звернення ФОП Корень В. В. з проханням зміни циклограми 
світлофорного об’єкту на перехресті вулиці Старобілоуська з вулицею 
Ріпкінська.

Інформує: Рижий О. М. - заступник голови комісії.
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Заслухавши інформацію та обговоривши винесене на розгляд 
питання, комісія визнала, що дане питання потребує уваги, бо впливає на 
безпеку дорожнього руху, та вважає за необхідне: доручити комунальному 
підприємству «Міськсвітло» міської ради (Николенко В. М.) вивчити питання 
доцільності внесення зміни циклограми світлофорного об’єкту на перехресті 
вулиці Старобілоуська з вулицею Ріпкінська.

За результатами голосування: ЗА-7; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-1 -

А. ЧЕРНЕНКО

В. СКВАРСЬКИИ


