
ПРОТОКОЛ № 1
засідання постійно діючої комісії з питань безпеки 
та організації дорожнього руху в місті Чернігові

11 лютого 2019 року м. Чернігів

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

Присутні члени комісії:

Рижий О. М.

Казновецький Л.М.

Антонов О. С.

Воробйов С.О. 
Давлеткужин Р.Р.

Дубинко В.І.

Ємець Р.Р.

Зазульченков І. В.

Картак О. Ю.

Коваленко І. М.

Кулешова М. А. 
Полванюк Ю. В.

Хажевскас Д. О.

-  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
-  депутат Чернігівської міської ради
-  головний інженер комунального підприємства 
«АТП-2528» міської ради
-  інженер з охорони праці комунального підприємства 
«Міськсвітло» міської ради
-начальник комерційної служби комунального 
підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» 
міської ради
-  начальник відділу з питань продажу та оренди 
земельних ділянок управління земельних ресурсів міської 
ради
-  старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху 
управління патрульної поліції в Чернігівській області 
Департаменту патрульної поліції
-  заступник начальника комунального підприємства 
«Паркування та ринок» міської ради
-  головний спеціаліст юридичного відділу міської ради
-  заступник начальника управління Укртрансбезпеки у 
Чернігівській області
-  головний спеціаліст відділу комунального господарства 
та благоустрою управління житлово-комунального 
господарства міської ради



На засіданні присутні:
депутат міської ради Іванченко В. Г., депутат Деснянської р/ради Пискун В. М., 
юрист ДП «Чернігівське лісове господарство» Рудь О. Ф., головний механік ДП 
«Чернігівське лісове господарство» Мамедов Є. М. 
громадські активісти: Жураківська Ю. С., Кушнір Л. В.

1. Розгляд звернення директора ПАТ «Чернігівська швейна фабрика 
«Елегант» з проханням внести зміни в організацію дорожнього руху 
напроти виїзду з території підприємства (буд. 41 по проспекту Перемоги), 
шляхом заміни дорожньої розмітки осьової лінії з 1.3 на 1.11.

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
В ході обговорення, проти внесення змін у схему організації дорожнього 

руху виступив представник Департаменту патрульної поліції УПП в 
Чернігівській області. Свою точку зору він аргументував тим, що виїзд 
великогабаритного автотранспорту в безпосередній близькості від 
нерегульованого пішохідного переходу та зупинки громадського транспорту на 
проїзну частину, що має дві смуги руху в кожному з напрямків суперечить 
вимогам Правил дорожнього руху, тому зазначений проект внесення змін у 
схему організації дорожнього руху не може бути погоджений Департаментом 
патрульної поліції УПП в Чернігівській області.

Заслухавши та обговоривши інформацію викладену у зверненні, 
пропозиція внесення змін у схему організації дорожнього руху в районі 
будинків № 41 по проспекту Перемоги, винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-14; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія не підтримала прохання директора ПАТ «Чернігівська швейна фабрика 
«Елегант», щодо внесення змін у організацію дорожнього руху напроти буд. 41 
по проспекту Перемоги, шляхом заміни дорожньої розмітки осьової лінії з 1.3 
на 1.11., визнавши її таким, що не задовольняє умови безпеки дорожнього руху.

2. Розгляд листа управління освіти ЧМР, за ініціативою директора 
ЗНЗ № 19 та громадянки Суркової Т. Д., з проханням розглянути 
можливість будівництва світлофорного об'єкту на перехресті вулиць 
Котляревського та П ’ятницької.

Інформує: Казновецький Л. М. -  секретар комісії.
Заслухавши та обговоривши викладену у зверненні інформацію, вивчивши 

матеріали попередньої підготовки з виїздом на місце а також взявши до уваги, 
що зазначене перехрестя не перебуває на обліку, як місце концентрації ДТП, 
пропозиція будівництва світлофорного об’єкту на перехресті вулиць 
Котляревського та П’ятницької -  винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-0; ПРОТИ-14; УТРИМАЛИСЯ-0 -  комісія 
не підтримала пропозицію будівництва світлофорного об’єкту на перехресті 
вулиць Котляревського та П’ятницької, визнавши його -  недоцільним.

3. Розгляд звернення гр-ки Жураківської Ю. С. переадресованого до 
Чернігівської міської ради Департаментом патрульної поліції УПП в



Чернігівській області, щодо облаштування світлофорної сигналізації, 
пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної 
техніки з відповідними дорожніми знаками та нанесення дорожньої 
розмітки 1.14.1. на існуючому нерегульованому пішохідному переході по 
вул. Героїв Чорнобиля, 4-6.

Інформує: Жураківська Ю. С. -  представник громади.
Заслухавши та обговоривши інформацію, пропозиція напрацьована в ході 

розгляду винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-13; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-1; -  

комісія вирішила:
Визнати технічно-неможливим облаштування світлофорної сигналізації 

на існуючому нерегульованому пішохідному переході по вулиці Героїв 
Чорнобиля, 4-6, через близькість до нього світлофорного об’єкту на перехресті 
проспекту Миру з вулицею Героїв Чорнобиля, а також пристроїв примусового 
зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки через заборону їх 
встановлення на магістральних вулицях.

Доручити Управлінню житлово-комунального господарства міської ради 
(Куц Я. В.), у рамках реконструкції вулиці Героїв Чорнобиля у поточному році, 
модернізувати нерегульований пішохідний перехід по вулиці Героїв 
Чорнобиля, 4-6, додатково обладнавши його підсвіченими дорожніми знаками 
5.35, шумовими смугами та встановити зовнішнє освітлення переходу.

Про внесені зміни зробити відповідні відмітки у паспорті вулиці.

4. Розгляд листа директора Державного підприємства 
«Чернігівське лісове господарство» з проханням перенести зупинку 
громадського транспорту «Педагогічний університет» від будинку № 18 по 
вулиці О. Молодчого у  інше місце.

Інформує: Рудь О. Ф. -  представник Державного підприємства 
«Чернігівське лісове господарство»

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, УПП в Чернігівській області та ДП 
«Чернігівське лісове господарство». В рамках доопрацювання вивчити 
можливості переносу зупинки громадського транспорту «Педагогічний 
університет» 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-14; 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.), УПП в Чернігівській 
області та ДП «Чернігівське лісове господарство» провести комісійне 
обстеження з виїздом на місце та вивчити можливості переносу зупинки 
громадського транспорту «Педагогічний університет» з урахуванням обмежень



озвучених під час обговорення. Про результати вивчення питання інформувати 
комісію на черговому засіданні.

5. Розгляд звернення депутата міської ради Іванченка В. Г., щодо 
встановлення дорожніх знаків 5.29 «Тупик» на перехресті проспекту Миру з 
вулицею М. Небаби.

Інформує: Іванченко В. Г. -  депутат міської ради.
Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 

встановлення дорожніх знаків 5.29 «Тупик» на перехресті проспекту Миру з 
вулицею М. Небаби, винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-ІЗ; ПРОТИ-1; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія визнала обґрунтованою пропозицію депутата міської ради 
Іванченка В. Г. щодо покращення рівня інформованості учасників дорожнього 
руху на зазначеній ділянці вулично-шляхової мережі.

Комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального 
господарства міської ради (Куц Я. В.), з метою покращення інформування 
учасників дорожнього руху, встановити на перехресті проспекту Миру з 
вулицею М. Небаби дорожні знаки 5.29 «Тупик».

6. Розгляд звернення директора ПП «Техкомсервіс» з проханням 
заборонити зупинку та стоянку автотранспортних засобів на подвір'ї 
багатоповерхового житлового будинку № 41 по вулиці О. Міхнюка.

Інформує: Большаков П. В. -  директор ПП «Техкомсервіс».
З інформацією виступив Большаков П. В. з проханням заборонити зупинку 

та стоянку автотранспортних засобів на подвір’ї багатоповерхового житлового 
будинку № 41 по вулиці О. Міхнюка, тому що припаркований на подвір’ї 
транспорт заважає процесу вивезення сміття сміттєвозами.

Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання з зауваженнями та 
доповненнями, пропозиція про заборону зупинки та стоянки механічних 
транспортних засобів на подвір’ї багатоповерхового житлового будинку № 41 по 
вулиці О. Міхнюка винесена на голосування.

З результатами: ЗА-14; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  комісія прийняла 
колегіальне рішення: визнати обґрунтованим питання доцільності заборони 
зупинки та стоянки механічних транспортних засобів на подвір’ї 
багатоповерхового житлового будинку № 41 по вулиці О. Міхнюка, шляхом 
установки відповідних дорожніх знаків. Враховуючи волевиявлення керуючої 
компанії ПП «Техкомсервіс» взяти участь у встановленні дорожніх знаків за 
власний рахунок -  рекомендувати директору ПП «Техкомсервіс» 
(Большаков П. В.) замовити виготовлення та встановлення дорожніх знаків у 
КП «Міськсвітло» ЧМР, згідно із розробленою, погодженою в Управлінні 
патрульної поліції схемою організації дорожнього руху.

7. Звернення гр. Онищенко Д. А. з проханням організувати 
світлофорне регулювання на перехресті вулиць Алєксєєва та Героїв



Чорнобиля у  зв'язку із зростанням інтенсивності дорожнього руху по вулиці 
Героїв Чорнобиля.

Інформує: Казновецький Л.М. -  секретар комісії.
Доповідач повідомив членів комісії, що у зв’язку із введенням у 

експлуатацію нових багатоповерхових житлових будинків у мікрорайоні 
льотного училища, виросла інтенсивність транспортного та пішохідного 
потоків, зокрема на перехресті вулиці Героїв Чорнобиля з вулицями Алєксєєва 
та Мстиславською. Таким чином, все частіше піднімається питання організації 
автоматизованого (світлофорного) регулювання дорожнього руху.

Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, пропозиція 
облаштування світлофорним об’єктом перехрестя вулиці Героїв Чорнобиля з 
вулицею Алєксєєва, винесена на голосування.

За результатами голосування: ЗА-14; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  
комісія визнала обґрунтованою пропозицію, 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.), замовити техніко-економічне 
обґрунтування доцільності будівництва світлофорного об’єкту в районі 
перехрестя вулиці Героїв Чорнобиля з вулицею Алєксєєва. Про результати 
розробки ТЕО доповісти голові постійно діючої комісії з питань безпеки та 
організації дорожнього руху в місті Чернігові Черненку А. В..

8. Звернення депутата Новозаводської районної у  м. Чернігові ради 
Федорченко О. П. з проханням обладнати нерегульовані пішохідні переходи 
напроти будинку № 15 по вулиці Незалежності та напроти будинку № 71-а 
по вулиці Красносільського.

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

винесена на голосування.
За результатами голосування: ЗА-14; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  

комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального господарства 
міської ради (Куц Я. В.) облаштувати нерегульований пішохідний перехід 
напроти будинку № 71-а по вулиці Красносільського.

9. Про розгляд звернення Народного депутата України Березенка С. І., 
із з пропозицією розглянути питання облаштування нерегульованих 
пішохідних переходів, на перехресті вулиць С. Русової з вул. Мстиславською.

Інформує: Хажевскас Д. О. -  головний спеціаліст УЖКГ ЧМР.
Пропозиція про усунення недоліків, що негативно впливають на безпеку 

дорожнього руху в зоні перехрестя вулиць Софії Русової та Мстиславської 
винесена на голосування.

З результатами: ЗА-14; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  комісія підтримала 
пропозицію підвищити рівень безпеки дорожнього руху в районі перехрестя 
вулиць Софії Русової та Мстиславської.



Комісія вирішила: доручити Управлінню житлово-комунального 
господарства міської ради (Куц Я. В.) облаштувати нерегульовані пішохідні 
переходи на перехресті вулиць С. Русової з вул. Мстиславською.

10. Про розгляд звернення Чернігівської обласної ради Блауша Д. Я., із 
пропозицією розглянути питання облаштування нерегульованих пішохідних 
переходів, на перехресті вулиць Волковича та О. Кошового.

Інформує: Казновецький Л.М. -  секретар комісії.
З інформацією виступив секретар комісії Казновецький Л. М., який 

озвучив звернення депутата Чернігівської обласної ради Блауша Д. Я., з 
пропозицією облаштування нерегульованого пішохідного переходу на 
перехресті вулиць О. Кошового та Волковича. Дане питання піднімається вже не 
вперше, тому були заслухані представники УЖКГ ЧМР та Управління 
земельних ресурсів ЧМР, які брали участь у обстеженні зазначеної ділянки 
вулично-шляхової мережі. Заслухавши інформацію та обговоривши дане 
питання з зауваженнями та доповненнями, пропозиція підвищити рівень безпеки 
дорожнього руху учасників дорожнього руху на перехресті вулиць О. Кошового 
та Волковича винесена на голосування.

З результатами: ЗА-14; ПРОТИ-О; УТРИМАЛИСЯ-0 -  комісія прийняла 
колегіальне рішення:

1) . Організувати та провести повторне комісійне обстеження за участю 
УТТІіЗ, УЖКГ, Управління земельних ресурсів, представника проектної 
організації та УПП в Чернігівській області на перехресті вулиць О. Кошового та 
Волковича в частині руху пішоходів з прилеглих дворових територій через 
проїзні частини вулиць. Залучити до участі у обстеженні гр-ку Кушнір Л. В. 
(098-259-44-48).

2) . Доручити Управлінню житлово-комунального господарства міської 
ради (Куц. Я. В.), доопрацювати схему організації дорожнього руху на 
перехресті вулиць О. Кошового та Волковича з урахуванням прилеглих 
дворових територій.

3) . Доручити начальнику УЖКГ ЧМР (Куц. Я. В.) на наступному 
засіданні постійно діючої комісії з питань безпеки та організації дорожнього 
руху в місті Чернігові звітувати про стан виконання рішень комісії протягом
2018 року із зазначенням причин невиконання рішень по кожному із випадків. 
У доповіді зазначити суму коштів, які передбачені бюджетом ЧМР на 2018 -
2019 роки для виконання рішень комісії.

Голова комісії

Секретар комісії

А. В. ЧЕРНЕНКО

Л. М. КАЗНОВЕЦЬКИЙ


