
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання координаційної ради 

з питань організації транспортного забезпечення 
населення м. Чернігова 

15 лютого 2019 року 
11-00 

м. Чернігів 

Головує: 
Черненко А. В. 

Присутні: 
Антонов О. С. 

Рижий О. М. 

Башинський Д. А. 

Воронов О. О. 

Сікач Н. М. 

Тарасенко А. В. 

Мошко В. В. 

Романова Т. О. . 
Пась В. І. 

заступник міського голови, голова ради; 

- депутат Чернігівської міської ради, заступник голови 
Деснянської районної у місті Чернігові ради, заступник 
голови ради; 
- начальник управління транспорту, транспортної 
інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, 
секретар ради; 
- завідувач організаційного відділу Новозаводської 
районної у місті Чернігові ради; 
- старший інспектор з особливих доручень відділу 
безпеки дорожнього руху Управління патрульної 
поліції в Чернігівській області; 
- заступник начальника управління транспорту, 
транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської 
міської ради; 
- доцент кафедри фінансово-економічної безпеки 
Чернігівського національного технологічного 
університету; 
- голова комітету з питань промисловості, транспорту 
та зв'язку громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації; 
- депутат Деснянської районної у місті Чернігові ради; 
- виконавчий директор Асоціації підприємств 

автомобільного транспорту «Чернігівавто». 

ЗАПРОШЕНІ: 

Старіков Р. М. - депутат Чернігівської міської ради; 
Лавренюк Д. О. - начальник комунального підприємства «Чернігівське 
тролейбусне управління» міської ради; 
Скварський В. В. - головний спеціаліст сектору транспортної інфраструктури 
та організації пасажирських перевезень управління транспорту, транспортної 
інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради. 



Черненко А. В. - повідомив, що на засіданні присутній кворум і оголосив 
засідання координаційної ради з питань організації транспортного забезпечення 
населення міста Чернігова (далі - Транспортна рада) відкритим. Далі зачитав 
порядок денний та повідомив, що на засіданні розглядатимуться питання, 
підняті перевізниками та жителями міста про можливі зміни на деяких міських 
автобусних маршрутах, а також про шляхи вирішення проблеми транспортного 
забезпечення. 

1. Про лист КП «Міський палац культури» імені В'ячеслава Радченка» 
Чернігівської міської ради щодо змін до схеми руху тролейбусів на міському 
маршруті загального користування №7а «Вокзал - вул. Пухова» з 
проходженням по вул. І. Мазепи на ділянці від проспекту Миру до площі 
Перемоги. 

Слухали: 
Рижий О. М. - повідомив про звернення керівництва КП «Міський 

палац культури» імені В'ячеслава Радченка» Чернігівської міської ради щодо 
змін до схеми руху тролейбусів на міському маршруті загального користування 
№ 7а «2-га міська лікарня - Вокзал» з проходженням по вул. І. Мазепи на 
ділянці від проспекту Миру до площі Перемоги. 

Лавренюк Д. О. - повідомив про необхідність вивчення даного питання 
та додаткового часу для внесення змін у схему маршруту та розклад руху. 

Черненко А. В. - запропонував підтримати пропозицію. КП «ЧТУ» 
міської ради (Лавренюк Д. О.) внести зміни у схему маршруту і розклад руху та 
протягом місяця вивчити доцільність цих змін. 

Заслухавши і обговоривши інформацію та пропозиції присутніх, 
колегіально прийняте рекомендаційне рішення: 

- за результатами голосування (ЗА-10; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЬ-0) 
управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської 
міської ради (Рижий О. М.) спільно з КП «Чернігівське тролейбусне 
управління» міської ради (Лавренюк Д. О.) внести зміни у схему маршруту та 
розклад руху і протягом місяця зібрати дані, систематизувати їх і вивчити 
доцільність внесених змін. 

2. Про доцільність функціонування у Мережі міських автобусних 
маршрутів загального користування в місті Чернігові автобусного 
маршруту № 22-а «Вул. Захисників України - Дачі (Рівнопілля) (через вул. 
Кільцеву)» та впровадження автобусного маршруту загального 
користування № 22-с «ЗАЗ -Дачі (Рівнопілля)». 
Слухали: 

Рижий О. М. - повідомив про те, що у квітні 2018 року перевізник 
ДП «Пассервіс» ВАТ «Чернігівавтосервіс» відмовився від обслуговування 
маршруту № 22-а «Вул. Захисників України - Дачі (Рівнопілля) (через вул. 
Кільцеву)». Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку 
Чернігівської міської ради у червні і грудні 2018 року оголошувало конкурс 
на вказаний маршрут, але заяв від перевізників-претендентів не надійшло. 



Тому, для привабливості маршруту запропоновано короткий автобусний 
маршрут № 22-с «ЗАЗ - Дачі (Рівнопілля). 

Заслухавши і обговоривши інформацію та пропозиції присутніх, 
колегіально прийняте рекомендаційне рішення: 

- за результатами голосування (ЗА-10; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЬ-О), 
рекомендувати Управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та 
зв'язку Чернігівської міської ради (Рижий О. М.) порушити питання про 
виключення автобусного маршруту № 22-а «Вул. Захисників України - Дачі 
(Рівнопілля) (через вул. Кільцеву)» з Мережі міських автобусних маршрутів 
загального користування в місті Чернігові, як недоцільний, і включити в 
Мережу автобусний маршрут № 22-с «ЗАЗ - Дачі (Рівнопілля)» та оголосити 
на нього конкурс. 

3. Про доцільність функціонування у Мережі міських автобусних 
маршрутів загального користування в місті Чернігові автобусного 
маршруту № 36 «Епіцентр -Дачі (Жавинка)». 

Слухали: 
Рижий О. М. - повідомив про те, що у липні 2017 року перевізник ДП 

«Пассервіс» ВАТ «Чернігівавтосервіс» відмовився від обслуговування 
маршруту № 36 «Епіцентр - Дачі (Жавинка)». Управління транспорту, 
транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради у червні і 
грудні 2018 року оголошувало конкурс на вказаний маршрут, але заяв від 
перевізників-претендентів не надійшло. Тому, для привабливості маршруту 
запропоновано короткий автобусний маршрут № 3 6-е «КСК - Дачі 
(Жавинка). 

Заслухавши і обговоривши інформацію та пропозиції присутніх, 
колегіально прийняте рекомендаційне рішення: 

- за результатами голосування (ЗА-10; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЬ-О), 
рекомендувати Управлінню (Рижий О. М.) порушити питання про 
виключення автобусного маршруту № 36 «Епіцентр - Дачі (Жавинка)» з 
Мережі міських автобусних маршрутів загального користування в місті 
Чернігові, як недоцільний, і включити в Мережу автобусний маршрут № 36-е 
«КСК - Дачі (Жавинка)» та оголосити на нього конкурс. 

4. Про доцільність функціонування у Мережі міських автобусних 
маршрутів загального користування в місті Чернігові автобусного 
маршруту № 29 «ЗАЗ - Подусівка». 

Слухали: 
Рижий О. М. - повідомив про те, що у 2017 році перевізник ДП 

«Пассервіс» ВАТ «Чернігівавтосервіс» відмовився від обслуговування 
маршруту № 29 «ЗАЗ - Подусівка». Управління транспорту, транспортної 
інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради у червні і грудні 2018 
року оголошувало конкурс на вказаний маршрут, але заяв від перевізників-
претендентів не надійшло. Тому, запропоновано виключити цей маршрут з 
Мережі. 



Заслухавши і обговоривши інформацію та пропозиції присутніх, 
колегіально прийняте рекомендаційне рішення: 

- за результатами голосування (ЗА-9; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЬ-1), 
рекомендувати Управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та 
зв'язку Чернігівської міської ради (Рижий О. М.) порушити питання про 
виключення автобусного маршруту № 29 «ЗАЗ - Подусівка» з Мережі 
міських автобусних маршрутів загального користування в місті Чернігові, як 
недоцільний. 

5. Про внесення змін до схеми руху автобусів на міському маршруті 
загального користування № 15 «Забарівка - вул. Савчука». 

Слухали: 
Рижий О. М. - повідомив про те, що для зручності мешканців міста є 

потреба продовжити автобусний маршрут № 15 «Забарівка - вул. Савчука», 
на літній період для відвідування міського пляжу «Золотий берег», де 
побудовано дорогу, розворотне коло і зупинковий комплекс для 
громадського транспорту. 

Заслухавши і обговоривши інформацію та пропозиції присутніх, 
колегіально прийняте рекомендаційне рішення: 

- за результатами голосування (ЗА-10; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЬ-0), 
рекомендувати Управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та 
зв'язку Чернігівської міської ради (Рижий О. М.) спільно з ФОН Корень В. В. 
розробити схему продовження автобусного маршруту № 15 «Забарівка - вул. 
Савчука» від зупинки «Вул. Савчука» до зупинки «Золотий берег» у прямому 
і зворотному напрямках. 

6. Про покращення транспортного сполучення мікрорайону 
Шерстянка в місті Чернігові шляхом впровадження автобусного маршруту 
загального користування «Вул. Ціолковського - гот. «Україна». 
Слухали: 

Рижий О. М. - повідомив про те, що у зв'язку з неспроможністю 
автобусного маршруту № 25 «Вул. Захисників України - Хімволокно» 
забезпечити вивезення мешканців мікрорайону Шерстянка у «години пік» в 
інші частини міста, необхідно покращити транспортне сполучення цього 
мікрорайону шляхом впровадження нового автобусного маршруту загального 
користування «Вул. Ціолковського - гот. «Україна». 

Черненко А. В. - підтвердив актуальність цієї проблеми, 
підкресливши її нагальність багаточисельними зверненнями мешканців міста. 

Мошко В. В. - запропонував скоротити маршрут № 25 до зупинки 
«Вул. Ціолковського», а новий автобусний маршрут «Вул. Ціолковського - гот. 
«Україна» продовжити з вулиці Ціолковського до зупинки «Хімволокно» із 
заходженням автобусів на зупинку «Астра». 

Заслухавши і обговоривши інформацію та пропозиції присутніх, 
колегіально прийняте рекомендаційне рішення: 



- за результатами голосування (ЗА-9; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЬ-1), 
рекомендувати Управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та 
зв'язку Чернігівської міської ради (Рижий О. М.): 

1) спільно з ДГІ «Пассервіс» ВАТ «Чернігівавтосервіс» внести 
відповідні зміни до маршруту № 25 «Вул. Захисників України - Хімволокно» 
та перейменувати його у маршрут № 25 «Вул. Захисників України - вул. 
Ціолковського»; 

2) організувати новий маршрут № 41 «Гот. Україна - Хімволокно» та 
провести конкурс по визначенню перевізника на даному маршруті. 

Голова ради 

Секретар ради 

А. В. Черненко 

О. М. Рижий 

о 


