
ПРОТОКОЛ № 7
засідання постійно діючої комісії з питань безпеки 
та організації дорожнього руху в місті Чернігові

9 листопада 2018 року м. Чернігів

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

Присутні члени комісії:

Рижий О. М. 

Казновецький Л.М.

Башинський Д.А.

Воробйов С.О. 
Давлеткужин Р.Р.

Дубинко В.І.

Ємець Р.Р.

Зазульченков І. В.

Коваленко І. М.

Кулешова М. А. 
Макаров О. В.

Савченко Ю. І.

Полванюк Ю. В. 

Хажевскас Д. О.

Ярещенко О. В.

-  начальник управління транспорту, транспортної 
інфраструктури та зв'язку міської ради, заступник голови 
комісії
-  головний спеціаліст управління транспорту, 
транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради, 
секретар комісії
-  завідувач організаційного відділу Новозаводської 
районної у місті Чернігові ради
-  депутат Чернігівської міської ради
-  головний інженер комунального підприємства 
«АТП-2528» міської ради
-  інженер з охорони праці комунального підприємства 
«Міськсвітло» міської ради
-  в.о. начальника комунального підприємства 
«Чернігівське тролейбусне управління» міської ради

-  начальник відділу з питань продажу та оренди 
земельних ділянок управління земельних ресурсів міської 
ради
-  заступник начальника комунального підприємства 
«Паркування та ринок» міської ради
-  головний спеціаліст юридичного відділу міської ради
-  заступник начальника управління капітального 
будівництва міської ради

-  старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху 
управління патрульної поліції в Чернігівській області 
Департаменту патрульної поліції
-  заступник начальника управління Укртрансбезпеки у 
Чернігівській області
-  головний спеціаліст відділу комунального господарства 
та благоустрою управління житлово-комунального 
господарства міської ради
-  заступник начальника комунального підприємства 
«Зеленбуд» міської ради



На засідання запрошені:
депутати міської ради Іванченко В. Г., Левченко І. М.; Летута В. В.; 
консультант заступник головного інженера Чернігівських МЕМ Трутень А. А., 
громадські активісти: Дусь М.М., Тарасевич В.П., Валентій С. М.

1. Звернення громадянки Тарасевич Валентини Петрівни за підтримки 
депутата міської ради Левченко І. М. з пропозицією щодо перенесення 
зупинки громадського транспорту від паркану її присадибної ділянки за 
адресою: вул. Гребінки, 39 назад по ходу руху автобусу (придорожня зелена 
зона).

Інформує: Тарасевич В. П.. Доповідач повідомила членів комісії, що 
зупинка громадського транспорту «вул. Гребінки», знаходиться біля паркану її 
садиби по вул. Глібова в напрямку вул. Гагаріна, що створює для неї 
незручності. За її словами неналежне облаштування зупинки провокує 
очікування пасажирами автобусів безпосередньо під вікнами її будинку. У 
зв’язку з цим вона просить перенести зупинку на 50-100м назад по ходу руху 
транспорту на зелену зону придорожньої смуги.

До обговорення запрошений заступник головного інженера Чернігівських 
міських електричних мереж Трутень Андрій Анатолійович. Представник МЕМ 
повідомив, що вказане заявником місце можливого перенесення зупинки 
громадського транспорту є захисною зоною повітряної високовольтної лінії 
електропередач, тому розміщення металевої конструкції зупинки під ЛЕП 
категорично заборонене з огляду на небезпеку можливого електричного 
пробою.

В ході обговорення, голова комісії Черненко А. В. запропонував зняти 
питання з поточного розгляду та направити його спеціалістам УЖКГ ЧМР для 
доопрацювання спільно з УТТІ та З ЧМР в частині вивчення можливості 
переносу зупинки громадського транспорту «вул. Гребінки» з урахуванням 
обмежень озвучених під час обговорення.

Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 
керівника постійно діючої комісії з питань безпеки та організації дорожнього 
руху в місті Чернігові винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-16; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.), спільно з Управлінням транспорту, транспортної 
інфраструктури та зв’язку міської ради (Рижий О. М.) розробити технічні умови 
та вивчити можливості переносу зупинки громадського транспорту 
«вул. Гребінки» з урахуванням обмежень озвучених під час обговорення. Про 
результати вивчення питання інформувати на черговому засіданні комісії.

2. Лист Чернігівської міської екологічної асоціації «Зелений Світ» з 
пропозицією заборонити рух автотранспорту по вулиці Гребінки.

Інформує: Дусь М. М. -  громадський активіст.
Доповідач повідомив членів комісії, що вулицею Гребінки відбувається 

активний рух вантажного транспорту від місць дислокації (АТП, стоянок,



гаражів) до магістральної вулиці Глібова, що призводить до руйнування 
дорожнього покриття та придорожніх будинків. Також, зважаючи на 
відсутність тротуарів на зазначеній вулиці створюється реальна загроза для 
пішоходів, які рухаються по проїзній частині на якій ускладнений зустрічний 
роз’їзд вантажних автомобілів.

В ході обговорення надійшла пропозиція голови комісії Черненка А. В. 
зняти питання з розгляду та направити його спеціалістам УЖКГ ЧМР для 
доопрацювання в частині розробки комплексної схеми організації дорожнього 
руху вантажного транспорту до магістральних вулиць міста з урахуванням 
обмежень озвучених під час обговорення.

Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція голови 
комісії винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-12; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-4 -  
комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.) розробити комплексну схему організації дорожнього 
руху вантажного транспорту до магістральних вулиць міста з урахуванням 
обмежень озвучених під час обговорення. Про результати вивчення питання 
інформувати на черговому засіданні комісії.

3. Звернення депутата міської ради Іванченка В. Г.:
1. Про заборону зупинки транспортних засобів на ділянці вулиці 

Незалежності від автоцентру «Магр-Авто» до перехрестя з вулицею 
Красносільського.

Для інформації слово взяв представник управління патрульної поліції 
Савченко Ю. І., який повідомив, що в УШІ відбулося погодження проекту 
облаштування вулиці Незалежності технічними засобами регулювання 
(дорожніми знаками, розміткою, облаштування пішохідних переходів), за 
погодженням депутата Іванченка В. Г., питання зняте з обговорення як таке, що 
буде вирішене в плановому порядку без окремого розгляду комісією.

2. Про будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вулиць 
Незалежності - Красносільського.

Інформує: Іванченко В. Г. -  депутат міської ради.
Доповідач повідомив членів комісії, що у зв’язку із введенням у 

експлуатацію великої кількості багатоповерхових житлових будинків на 
вулицях Незалежності та Красносільського виросла інтенсивність 
транспортного та пішохідного потоків, зокрема на перехресті вулиць 
Красносільського та Незалежності (район ринку). Таким чином, як вважає 
депутат Іванченко В. Г., виникла необхідність у організації автоматизованого 
(світлофорного) регулювання дорожнього руху.

Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 
облаштування світлофорним об’єктом перехрестя вулиць Красносільського та 
Незалежності (район ринку), винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-15; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія визнала обґрунтованою пропозицію депутата міської ради



Іванченка В. Г. щодо необхідності внесення змін у організацію дорожнього 
руху на зазначеній ділянці вулично-шляхової мережі.

Комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального 
господарства міської ради (Куц Я. В.) з метою визначення доцільності 
будівництва світлофорного об’єкту в районі перехрестя вулиць 
Красносільського та Незалежності (район ринку), замовити техніко-економічне 
обґрунтування. Про результати ТЕО доповісти голові постійно діючої комісії з 
питань безпеки та організації дорожнього руху в місті Чернігові Черненку А. В. 
та повідомити депутата міської ради Іванченка В. Г.

4. Звернення депутата міської ради Летути В. В. Про заборону зупинки 
транспортних засобів на ділянці проспекту Миру від ТЦ «Мегацентр» до 
перехрестя з вулицею С. Русової.

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
В ході обговорення питання піднятого депутатом Летутою В. В., в 

присутності його представника, повна заборона зупинки транспортних засобів 
на ділянці проспекту Миру від ТЦ «Мегацентр» до перехрестя з вулицею 
Софії Русової визнана недоцільною.

Врахувавши актуальність піднятого питання, були розглянуті 
альтернативні можливості для оптимізації руху транспорту на перехресті 
проспекту Миру з вулицею Софії Русової з огляду на те, що має місце 
порушення вимог зупинки та стоянки передбачених дорожніми знаками, які 
встановлені на зазначеній у зверненні ділянці проспекту Миру.

Заслухавши та обговоривши інформацію, пропозиція напрацьована в ході 
розгляду винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-7; ПРОТИ-5; УТРИМАЛИСЯ-3; НЕ 
ГОЛОСУВАВ-1 -  комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-
комунального господарства міської ради (Куц Я. В.), внести зміни у 
організацію дорожнього руху на перехресті проспекту Миру з вулицею Софії 
Русової, шляхом встановлення дорожнього знаку 3.34. «Зупинку заборонено» 
на відстані 50м до перехрестя проспекту Миру з вулицею Софії Русової, та 
нанести відповідну дорожню розмітку на проїзну частину та бордюри.

Про внесені зміни зробити відповідні відмітки у паспорті вулиці.

5. Звернення депутата Новозаводської районної у  м. Чернігові ради 
Казновецького Л. М. з пропозицією облаштування нерегульованого 
пішохідного переходу по вул. Незалежності, 15 (напроти магазину АТБ).

Інформує: Казновецький Л. М. -  депутат Новозаводської р/ради.
Для інформації слово взяв представник управління патрульної поліції 

Савченко Ю. І., який повідомив, що в УПП відбулося погодження проекту 
облаштування вулиці Незалежності технічними засобами регулювання 
(дорожніми знаками, розміткою, облаштування пішохідних переходів), за 
погодженням депутата Казновецького Л. М., питання зняте з обговорення як 
таке, що буде вирішене в плановому порядку без окремого розгляду комісією.



6. Звернення гр-ки Ширимири В. А. з проханням заборонити наскрізний 
проїзд автотранспорту з тильного боку будинків № 53-55 по просп. Миру, 
шляхом установки відповідних дорожніх знаків.

Інформує: Хажевскас Д. О. -  головний спеціаліст УЖКГ ЧМР.
Заслухавши та обговоривши інформацію викладену у зверненні, 

пропозиція заборонити наскрізний проїзд по дворовій території з тильного боку 
будинків № 53-55 по проспекту Миру, винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-16; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія не підтримала прохання громадянки Ширимири В. А. визнавши 
заборону наскрізного проїзду по дворовій території з тильного боку будинків № 
53-55 по проспекту Миру -  недоцільною.

7. Лист Управління освіти ЧМР про облаштування пристроями 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки з 
відповідними дорожніми знаками існуючого нерегульованого пішохідного 
переходу біля ЗНЗ №4 (вул. Толстого, 17).

Інформує: Хажевскас Д. О. -  головний спеціаліст УЖКГ ЧМР.
Доповідач повідомив, що встановлення технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом на вулиці Толстого передбачена проектом капітального 
ремонту зазначеної вулиці і буде виконуватися згідно графіка виконання робіт. 
Тому питання про додаткове встановлення пристроїв примусового зниження 
швидкості дорожньо-транспортної техніки з відповідними дорожніми знаками 
буде вирішене в плановому порядку без окремого розгляду комісією.

Пропозиція про зняття питання з розгляду, винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-16; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  

комісія прийняла рішення -  зняти питання з розгляду на поточному засіданні, 
як таке що буде вирішене в плановому порядку без окремого розгляду 
комісією.

8. Звернення директора ПП «МудрАнгелики» з проханням вжити заходів 
для припинення протиправних дій мешканців міста на дворовій території 
по вул. Князя Чорного, 4 та заборону руху автотранспортних засобів по 
території за вказаною адресою.

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Доповідач зазначив, що на момент вивчення питання з виїздом на місце, на 

прилеглій території проводиться будівництво багатоповерхового житлового 
будинку. Це, в свою чергу, пояснює перебування на зазначеній території 
будівельної техніки (в т.ч. будівельного автокрану). Фактів транзитного 
наскрізного проїзду автотранспорту між провулком Коцюбинського та вулицею 
Князя Чорного через територію зазначеного у зверненні об’єкту не 
встановлено.

Заслухавши та обговоривши інформацію викладену у зверненні, 
пропозиція заборонити рух автотранспорту по території за адресою: Князя 
Чорного, 4, винесена на голосування.



За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-16; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія визнала заборону руху автотранспорту по території за адресою: Князя 
Чорного, 4, -  недоцільною.

9. Лист Департаменту патрульної поліції УПП в Чернігівській області 
про облаштування пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо- 
транспортної техніки з відповідними дорожніми знаками та нанесення 
дорожньої розмітки 1.14.1. на існуючому нерегульованому пішохідному 
переході в районі магазину «Сільпо» по вулиці Захисників України, 9.

Інформує: Савченко Ю. І. -  представник УПП.
Доповідач повідомив, що управління патрульної поліції направило на 

розгляд комісії лист директора ЗСШ №36, у якому містилося прохання 
директора школи поновити дорожні знаки та розмітку на нерегульованому 
пішохідному переході по вулиці Захисників України, 9 (в районі магазину 
«Сільпо»), а також можливого встановлення пристроїв примусового зниження 
швидкості дорожньо-транспортної техніки. За час підготовки питання, на 
зазначеному пішохідному переході поновлена дорожня розмітка та дорожні 
знаки. Зазначена ділянка вулично-шляхової мережі не являється місцем 
концентрації ДТП. Таким чином питання про облаштування пішохідного 
переходу, який прямо не прилягає до території дитячого закладу, пристроями 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки не є 
обов’язковим і вирішується на підставі рішення комісії.

Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 
директора ЗСШ №36 винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-15; УТРИМАЛИСЯ-1 -  
комісія взявши до уваги поновлення усіх необхідних атрибутів нерегульованого 
пішохідного переходу не підтримала пропозицію установки пристроїв 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки по вулиці 
Захисників України, 9.

10. Лист Департаменту патрульної поліції УПП в Чернігівській області 
про результати осіннього обстеження експлуатаційного стану вулиць м. 
Чернігова та підготовки їх до зимового періоду.

Інформує: Савченко Ю. І. -  представник УПП.
Доповідач повідомив, що винесене на розгляд питання не потребує 

комісійного розгляду, а підлягає вирішенню комунальними службами у 
визначений законодавством термін. Після чого запропонував зняти його з 
обговорення.

Заслухавши та обговоривши інформацію викладену у зверненні, 
пропозиція Савченка Ю. І. винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-16; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія прийняла рішення -  зняти питання з розгляду на поточному засіданні, 
як таке що буде вирішене в плановому порядку без окремого розгляду 
комісією.



11. Звернення гр-ки Валентій С. М. з приводу виконання рішення комісії 
№3 від 21.06.2017 року щодо встановлення зупинкового павільйону на 
кінцевій зупинці «Півці», міського автобусного маршруту №24. Та 
пропозиції продовження міських автобусних маршрутів № 27 або № 39 від 
зупинки «Олександрівка» до зупинки «Півці».

Інформує: Хажевскас Д. О. -  головний спеціаліст УЖКГ ЧМР.
Доповідач повідомив, що зупинковий павільйон на кінцевій зупинці 

«Півці», міського автобусного маршруту №24, буде встановлений протягом 
листопада 2018 року.

Комісія прийняла рішення -  зняти питання з розгляду на поточному 
засіданні, як таке що буде вирішене в плановому порядку без окремого 
розгляду комісією.

Комісія вирішила:
доручити Управлінню житлово-комунального господарства міської ради 

(Куц Я. В.) надати роз’яснення автору звернення, щодо термінів вирішення 
піднятого нею питання стосовно вдосконалення об’єктів транспортної 
інфраструктури мікрорайону «Півці».

доручити Управлінню транспорту, транспортної інфраструктури та 
зв’язку міської ради (Рижий О. М.) надати роз’яснення автору звернення, щодо 
можливих перспектив вирішення піднятого нею питання стосовно розвитку 
транспортного забезпечення мікрорайону «Півці».

12. Звернення гр. Козіна О. Л. з пропозицією встановити на вулиці 
Авіаторів дорожні знаки: 3.1. «Рух заборонено», 5.31. «Житлова зона», 
3.29. «Обмеження максимальної швидкості», 1.11. «Пагорб».

Інформує: Хажевскас Д. О. -  головний спеціаліст УЖКГ ЧМР. Доповідач 
повідомив, що ремонт вулиці Авіаторів ще не закінчений. Проектом 
капітального ремонту вулиці передбачено подальше облаштування вулиці 
дорожніми знаками, пішохідними переходами тощо.

Заслухавши та обговоривши інформацію викладену у зверненні, 
пропозиція гр. Козіна О. Л., винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-16; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія прийняла рішення -  зняти питання з розгляду на поточному засіданні, 
як таке що буде вирішене в плановому порядку без окремого розгляду 
комісією.

Комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального 
господарства міської ради (Куц Я. В.) надати роз’яснення автору звернення, 
щодо етапів капітального ремонту вулиці Авіаторів та перспективи організації 
дорожнього руху на ній.

13. Звернення гр. Дорош Л. І. з пропозицією встановити на заїзді у  
провулок до будинків № 19/1; 19/2; 19/3 по вулиці О. Молодчого з боку вулиці
О. Молодчого дорожні знаки: 5.29. «Тупик», 5.31. «Житлова зона».

Інформує: Хажевскас Д. О. -  головний спеціаліст УЖКГ ЧМР.



Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиці 
напрацьована в ході розгляду винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-ІЗ; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-2 -  
комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.), внести зміни у організацію дорожнього руху на 
ділянці вулиці О. Молодчого, проїзд до будинків № 19/1; 19/2; 19/3,
шляхом встановлення дорожнього знаку 5.31. «Житлова зона» з обох сторін 
проїзду. Про внесені зміни зробити відповідні відмітки у паспорті вулиці.

14. Звернення гр. Пронько В. А. з проханням установки пристроїв 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки по вул. 
Рокосовського, 3.

Інформує: Хажевскас Д. О. -  головний спеціаліст УЖКГ ЧМР.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-1; ПРОТИ-15; УТРИМАЛИСЯ-0 -  

комісія не підтримала пропозицію щодо установки пристроїв примусового 
зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки по вул. Рокосовського, З, 
як такої що не відповідає вимогам п.5.7.ДСТУ4123:2006 (5.7 Заборонено 
встановлювати елементи примусового зниження швидкості на автомобільних 
дорогах загального користування поза межами населених пунктів та на 
магістральних вулицях.4).

15. Про розгляд пропозиції начальника управління транспорту, 
транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР Рижого О. М. про внесення
змін у  організації дорожнього руху на перехресті проспекту Миру з вулицею 
В. Чорновола в частині руху по смугах.

Інформує: Рижий О. М. -  начальник УТТІ та З ЧМР.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-9; ПРОТИ-4; УТРИМАЛИСЯ-1 НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 -  комісія вирішила: доручити Управлінню житлово- 
комунального господарства міської ради (Куц Я. В.), внести зміни у 
організацію дорожнього руху на перехресті проспекту Миру з вулицею В. 
Чорновола, шляхом заміни дозволеного напрямку руху по крайній правій смузі 
проспекту Миру від вул. Котляревського в напрямку вул. Івана Мазепи із «рух 
тільки праворуч» на «рух прямо та праворуч». При цьому за перехрестям 
проспекту Миру з вул. В. Чорновола на проспекті Миру заборонити стоянку 
автотранспортних засобів на відстані 100м від перехрестя.

16. Звернення гр. Просяник Л. П. з проханням установки пристроїв 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки по 
вул. Мстиславській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Льотної.

Інформує: Хажевскас Д. О. -  головний спеціаліст УЖКГ ЧМР.



Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 
винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-ІЗ; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-2 -  
комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.) надати роз’яснення автору звернення, щодо етапів 
капітального ремонту ділянки вулиці Мстиславської від вул. Героїв Чорнобиля 
до вул. Льотної.

17. Звернення ФОЛ Мельник В. С. з проханням обладнати нерегульований 
пішохідний перехід напроти будинку № 2А по вулиці Любецькій.

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-1; ПРОТИ-15; УТРИМАЛИСЯ-0 -  

комісія не підтримала пропозицію щодо обладнана нерегульованого 
пішохідного переходу напроти будинку №2А по вулиці Любецькій, як такої що 
не відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

18. Звернення гр-ки Богуш М. О. з проханням обладнати нерегульований 
пішохідний перехід напроти будинку №2 по вулиці Кільцевій.

Інформує: Хажевскас Д. О. -  головний спеціаліст УЖКГ ЧМР.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-14; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-1 -  

комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.) облаштувати нерегульований пішохідний перехід на 
вулиці Кільцевій, 2.

19. Розгляд питань на виконання доручення міського голови згідно витягу 
зі стенограми пленарного засідання тридцять п'ятої сесії міської ради 
сьомого скликання від 26 жовтня 2018 року, щодо проблемних питань з 
організації транспортної безпеки та збереження транспортної 
інфраструктури у  місті (за інформацією пасажирських перевЬників м. 
Чернігова).

1. Перехрестя вулиць Пушкіна-Шевченка -  під час дощу збирається 
калюжа, яка заважає руху електротранспорту. Прохання внести зміни в роботу 
зливової каналізації.

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-2; ПРОТИ-11; УТРИМАЛИСЯ-3 -  

комісія не підтримала пропозицію щодо внесення додаткових змін в роботу 
зливової каналізації на перехресті вулиць Пушкіна-Шевченка.



2. Зупинка громадського транспорту «вул. Єлецька» крайня прав 
смуга руху дозволяє рух тільки прямо, при тому, що автобуси та тролейбуси, 
які від’їжджають від зупинки мають рухатися ліворуч. Прохання внести зміни в 
дорожню розмітку.

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-5; ПРОТИ-8; УТРИМАЛИСЯ-3 -  

комісія не підтримала пропозицію щодо внесення змін в дорожню розмітку на 
зупинці громадського транспорту «вул. Єлецька».

3. Облаштувати додатковими секціями світлофорні об’єкти на 
перехресті вулиць Козацької та Інструментальної та перехрестя вулиць 
77 Гвардійської дивізії -  вул. Київська.

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши дані питання, пропозиції 

винесені на голосування.
За результатами голосування: ЗА-11; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-2; НЕ 

ГОЛОСУВАЛИ-2 -  комісія вирішила: доручити Управлінню житлово- 
комунального господарства міської ради (Куц Я. В.), внести зміни у 
організацію дорожнього руху на перехресті вулиці Козацької з вулицею 
Інструментальною, шляхом введення додаткових секцій на існуючому 
світлофорному об’єкті відповідно до існуючих транспортних потоків за 
напрямками руху.

З результатами: ЗА-5; ПРОТИ-6; УТРИМАЛИСЯ-5 -  комісія не 
підтримала пропозицію, щодо внесення змін у організацію дорожнього руху на 
перехресті вулиці 77 Гв. Дивізії з вулицею Київською, шляхом введення 
додаткових секцій на існуючому світлофорному об’єкті відповідно до існуючих 
транспортних потоків за напрямками руху.

4. Побудувати світлофорний об’єкт на перехресті вулиць Михалевича 
та Кільцевої.

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-5; ПРОТИ-6; УТРИМАЛИСЯ-5 -  

комісія не підтримала пропозицію, щодо будівництва світлофорного об’єкту на 
перехресті вулиць Михалевича та Кільцевої.

5. Виконати грейдування та підсипку ґрунтової дороги по вулиці 
Визволителів (на автобусному маршруті №35).

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.



За результатами голосування: ЗА-15; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.), КП АТП 2528 (Волок Р. В.) невідкладно провести 
грейдування та підсипку ґрунтової дороги по вулиці Визволителів (на 
автобусному маршруті №35).

6. Виконати будівництво тротуарної стоянки по проспекту Миру 
(поліклініка №3).

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-15; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-0 -  

комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.), виконати проектні та будівельні роботи по 
облаштуванню тротуарної стоянки на ділянці проспекту Миру від зупинки 
громадського транспорту «поліклініка №3» до підземного переходу на 
перехресті з вулицею Івана Мазепи.

7. Облаштувати зупинки громадського транспорту за інформацією 
спільної комісії УТТІта З ЧМР, УЖКГ ЧМР, УШІ в Чернігівській області, 
(матеріали роботи комісії в жовтні 2018 року направлені до УЖКГ ЧМР).

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-15; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-0 -  

комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.), відповідно до матеріалів роботи спільної комісії 
УТТІта З ЧМР, УЖКГ ЧМР, УПП в Чернігівській області, підготувати 
матеріали для включення в порядок денний відповідних депутатських комісій 
питання передбачення фінансування для облаштування нових зупинок 
громадського транспорту на пасажирських маршрутах м. Чернігова. УЖКГ 
ЧМР -  підготувати детальну інформацію щодо планових термінів 
облаштування нових зупинок громадського транспорту на пасажирських 
маршрутах м. Чернігова. У випадку відсутності технічної можливості для 
облаштування зупинки в запропонованому спільною комісією місці -  надати 
пропозиції щодо можливого зміщення місця її дислокації у відповідності до 
вимог ДСТУ, ДБН та інших нормативних документів.

Голова комісії А. В. Черненко

Секретар комісії Л. М. Казновецький


