
ПРОТОКОЛ № 2
засідання постійно діючої комісії з питань безпеки 
та організації дорожнього руху в місті Чернігові

14 квітня 2020 року м. Чернігів

Засідання комісії проводиться в online режимі, із використанням 
Viber групи до якої входять члени постійно діючої комісії з питань безпеки 
та організації дорожнього руху в місті Чернігові.

Така форма засідання використана у зв’язку із протиепідемічними 
карантинними заходами, які проводяться в Україні відповідно до статті ЗО 
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статті 32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID -  19» зі 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 
2020 року № 215.

Голосування проводиться в online режимі з документальною 
фіксацією (поіменне голосування) в електронному га паперовому вигляді.

Початок голосування об 11.00 годині 14 квітня 2020 року.

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

Присутні члени комісії :
Рижий О. М. 

Казновецький Л. М. 

Антонов О. С.

Башинський Д. А.

Воробйов С. О. 
Давлеткужин Р. Р.

Ємець Р. Р.

Зазульченков І. 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
-  депутат Чернігівської міської ради - голова постійної 
комісії міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, транспорту та зв’язку
-  завідувач організаційного відділу Новозаводської 
районної у місті Чернігові ради
-  депутат Чернігівської міської ради
-  головний інженер комунального підприємства 
«АТП-2528» 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



-  начальник управління архітектури та містобудування 
міської ради

-  заступник начальника комунального підприємства 
«Паркування та ринок» міської ради
- заступник начальника комунального підприємства 
«Зеленбуд» міської ради
-• головний спеціаліст юридичного відділу міської ради
-  заст. начальника відділу комунального господарства та 
благоустрою управління житлово -  комунального 
господарства міської ради
-заступник начальника управління капітального 
будівництва міської ради
-  заступник начальника управління Укртрансбезпеки у 
Чернігівській області (за згодою)
-  начальник відділу безпеки дорожнього руху управління 
патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту 
патрульної поліції
-  заступник директора комунального підприємства 
«Міськсвітло» міської ради

1. Лист управління ЖКГ 4MP з проханням розглянути можливість 
та доцільність будівництва світлофорних об’єктів на:

1) . нерегульованому пішохідному переході по вулиці 
Ціолковського на перехресті з вулицею Славутицькою;

2) . нерегульованому пішохідному переході по вулиці 
Ціолковського біля АЗС Т&Т Нафта;

В процесі обговорення та інтерактивного голосування, комісія кількістю 
17 голосів (1 член комісії не голосував, проти і утрималися -  немає), прийняла 
рекомендаційне рішення: з метою забезпечення безпеки дорожнього руху для 
мешканців мікрорайонів «Астра» та вул. Чудінова, - доручити Управлінню 
житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. В.), дослідити 
інтенсивність потоків транспорту та пішоходів на зазначених ділянках вулично- 
шляхової мережі для розробки техніко-економічного обґрунтування 
доцільності будівництва світлофорних об’єктів (за умови відповідного 
фінансування).

2. Розглянути можливість га доцільність будівництва пристроїв 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки з 
відповідними дорожніми знаками на:

а. внутрішньо-дворовому проїзді будинку №49/2 по вулиці 
В. Чорновола із відновленням дорожнього покриття внутрішньо- 
дворового проїзду;

Калюжний С. С.

Коваленко І. М. 

Косовець О. О.

Кулешова М. А. 
Літошко М. Ю.

Макаров О. В. 

Полванюк Ю. В. 

Савченко Ю. І.

Хажевскас Д. О.



б. по обидва боки повороту біля р. Стрижень на вул. Л. Боднарука 
(район картонажної фабрики);

в. біля будинку №23 по вулиці Кропивницького.

В процесі обговорення та інтерактивного голосування, комісія кількістю 
17 голосів (1 член комісії не голосував, проти і утрималися -  немає), комісія не 
підтримала пропозиції щодо встановлення пристроїв примусового зниження 
швидкості дорожньо-транспортної техніки на зазначених ділянках вулично- 
шляхової мережі міста.

3. Звернення голови правління С І «Ветеран» Пономаренко М. М., з 
проханням обладнати нерегульований пішохідний, перехід на вулиці 
Кільцевій, 37 із встановленням відповідних попереджувальних знаків.

В процесі обговорення та інтерактивного голосування, комісія кількістю 
15 голосів (1 член комісії не голосував, проти -  2, утрималися -  немає), 
заслухавши та обговоривши викладену у зверненні інформацію, вивчивши 
матеріали попередньої підготовки з виїздом на місце та враховуючи 
необхідність забезпечення безпеки дорожнього руху на вул. Кільцевій, комісія 
вважає за доцільне доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.) розробити та погодити з УШІ в Чернігівській області 
схеми розміщення технічних засобів організації дорожнього руху з метою 
облаштування нерегульованого пішохідного переходу на вулиці Кільцевій, 37 із 
встановленням відповідних попереджувальних знаків (за умови відповідного 
фінансування).

4. Розгляд звернення громадянки Лучанінової О. Ю. з вимогою 
перенести зупинку громадського транспорту «вул. Мстиславська» від її 
подвір’я по вул. Героїв Чорнобиля у інше місце.

В процесі обговорення та інтерактивного голосування, комісія кількістю 
17 голосів (1 член комісії не голосував, проти і утрималися -  немає),
заслухавши та обговоривши викладену у зверненні інформацію, вивчивши
матеріали попередньої підготовки з виїздом на місце, комісія визнає 
недоцільною пропозицію перенесення зупинки громадського транспорту 
«вул. Мстиславська» на вулиці Героїв Чорнобиля.

5. Звернення гр. Півень М. І., щодо заборони стоянки транспортних 
засобів на виїздах із провулків та прилеглих територій біля території ДНЗ 
на вулиці Михайлофедорівській.

В процесі обговорення та інтерактивного голосування, комісія кількістю 
17 голосів (1 член комісії не голосував, проти і утрималися -  немає),
заслухавши та обговоривши викладену у зверненні інформацію, вивчивши
матеріали попередньої підготовки з виїздом на місце, на підставі п. 15.9.И. та



15.10.а. Правил дорожнього руху України, які дають право співробітникам 
патрульної поліції притягувати винних до адміністративної відповідальності, 
комісія визнає недоцільною пропозицію, щодо додаткової установки дорожніх 
знаків 3.35. «Стоянку заборонено» біля ДНЗ № 36, що на вулиці 
Михайлофедорівській.

6. Звернення гр. Круголя В. О., щодо встановлення ряду дорожніх 
знаків на кінцевій зупинці громадського транспорту «вул. Незалежності» 
по вулиці Незалежності.

В процесі обговорення та інтерактивного голосування, комісія кількістю 
17 голосів (1 член комісії не голосував, проти і утрималися -  немає), 
заслухавши та обговоривши викладену у зверненні інформацію, вивчивши 
матеріали попередньої підготовки з виїздом на місце та враховуючи 
необхідність пріоритетного забезпечення безперебійності роботи громадського 
транспорту на кінцевій зупинці громадського транспорту «вул. Незалежності» 
по вулиці Незалежності, комісія вважає за доцільне доручити Управлінню 
житлово-комунального господарства міської ради (Куц Я. В.), розробити та 
погодити з УШІ в Чернігівській області схеми розміщення технічних засобів 
організації дорожнього руху та:

1. встановити дорожні знаки 5.41.1-5.41.2. та 5.43.1-5.43.2 на обох зупинках 
громадського транспорту «вулиця Незалежності» по вулиці Незалежності з 
парного і непарного боків вулиці;

2. заборонити зупинку та стоянку транспортних засобів, крім громадського 
транспорту, на розворогному колі кінцевої зупинки громадського транспорту 
«вулиця Незалежності» з парного і непарного боків вулиці Незалежності 
встановити дорожні знаки 3.34.

7. Повторний розгляд звернення УЖКГ ЧМР, із пропозицією 
облаштування підвищених пішохідних переходів на вулиці Толстого та на 
проспекті Миру (після доопрацювання):

В процесі обговорення та інтерактивного голосування, комісія кількістю 
17 голосів (1 член комісії не голосував, проти і утрималися -  немає), комісія 
підтримала ініціативу УЖКГ ЧМР щодо доцільності вжиття додаткових заходів 
для підвищення рівня безпеки пішоходів на вулицях міста.

Комісія вирішила доручити Управлінню житлово-комунального 
господарства міської ради (Куц Я. В.): розробити та погодити з УГІП в 
Чернігівській області схеми розміщення технічних засобів організації 
дорожнього руху та облаштувати нерегульовані підвищені пішохідні переходи 
на наступних ділянках вулично-шляхової мережі міста Чернігова:

а), вул. Толстого, 36 (ЗНЗ № 4);



б) , вул. Толстого,.94 (Троїцький собор);

в) , проспект Миру, 35 (супермаркет «Фокстрот»);

г) . проспект Миру, 43 (бібліотека ім. Короленка);

д) . проспект Миру, 53а (будинок побуту);

е) . проспект Миру, 61 (площа «Дружби народів»); 

є), проспект Миру, 54 (площа «Дружби народів»);

ж) , проспект Миру, 50 (перехрестя з вул. Пирогова);

з) , проспект Миру, 38 (ЗНЗ № 1); 

к). проспект Миру, 32 (ТІД Полісся).

Голова комісії

Секретар комісії Л. М. КАЗНОВЕЦЬКИИ


