
 
 

                                  
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXVI СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ   

Р І Ш Е Н Н Я                    

№ 598/26-2020 

від 20 лютого 2020 року м. Заставна 

 

Про депутатський запит 

 депутата міської ради Дарійчука А.А.  

 

 

Заслухавши запит депутата міської ради Дарійчука А.А. та відповідно до 

частини 7 статті 49 та пункту 13 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради Дарійчука А.А. та 

направити на розгляд виконавчого комітету Заставнівської міської ради 

(додається). 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Романець Н.І. про результати розгляду депутатського запиту проінформувати 

депутатів міської ради на пленарному засіданні сесії міської ради та депутата 

міської ради Дарійчука А.А.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Депутатський запит 

 

Більше десяти років мешканці вулиці Бажанського на ділянці від ВПТУ №24 до ТОВ 

«Віойл-зерно» по вул. Бажанського потерпають від руху вантажних транспортних засобів. Під 

час руху вантажних автомобілів по вул. Бажанського у будинках від вібрації трясуться меблі. 

Будинки знаходяться в неналежному стані – мають тріщини на стінах, тому мешканці 

хвилюються за свої оселі. А ще здіймається пилюка, яка не дає вільно дихати, що шкідливо 

впливає на навколишнє середовище та дихальні шляхи людей.  

Мешканці будинків вимагають заборонити рух вантажних автомобілів на даній ділянці 

вул. Бажанського шляхом встановлення заборонних дорожніх знаків 3.3.«Рух вантажних 

автомобілів заборонено». 

Зважаючи на те, що в 2016, 2017, 2018 роках згадана вулиця була відремонтована, та 

станом на зараз водії вантажівок, і не тільки вантажівок, не дотримуються дозволеного 

швидкісного режиму та перегрузу в межах населених пунктів, що призвело до збільшення 

аварійних ситуацій на згаданій вулиці. Для вирішення проблемного питання громади прошу 

управлінську команду міста розробити та винести на розгляд сесії Заставнівської міської ради 

проєкт рішення «Про заборону руху вантажного, великогабаритного та великовагового 

транспорту вулицею Бажанського у м. Заставна». 

Прошу управлінську команду міста та депутатів Заставнівської міської ради ґрунтовно 

підійти до розгляду порушеного у запиті питання  та при прийнятті рішення, врахувати 

наступні факти: 

 вміст вуглецю оксиду в досліджуваній пробі перевищує ГДН, встановлену ДСП-201-97 

«Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення 

хімічними і біологічними речовинами)» та затверджених наказом МОЗ України від 09.07.1997 

р.№201; проба повітря відбиралася по вул.Бажанського; 

 рівні віброприскорення в октавних смугах частот та корегований рівень 

віброприскорення в нічний час в кімнаті житлового будинку по вул.Бажанського під впливом 

дії вібрації, створеної рухом автотранспорту по вул.Бажанського, становить 30 дБ. 

Крім вищезазначеного слід врахувати, що дія дорожнього знаку 3.3. «Рух вантажних 

автомобілів заборонено» не поширюється на: 

 транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які 

проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують 

підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби 

повинні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця 

призначення; 

 на вантажні автомобілі, які мають скісну білу смугу на зовнішній бічній поверхні або 

перевозять групи людей. 

Таким чином, прийнявши рішення про заборону руху вантажних автомобілів на ділянках 

згаданих вище вулиці, ми не створимо жодних перешкод для громади міста та місцевих 

господарюючих суб‘єктів, які використовують для своїх цілей вантажний автомобільний 

транспорт. 

Зважаючи на вищевикладене, прошу міського голову та колег депутатів підтримати 

проєкт рішення  Заставнівської міської ради «Про запит депутата міської ради Дарійчука А.А. 

щодо розроблення та винесення на розгляд  виконавчого комітету Заставнівської міської ради 

проєкту рішення «Про заборону руху вантажного, великогабаритного та великовагового 

транспорту вулицею Бажанського  у м. Заставна».  

 

 

 

 

      Депутат міської ради                                             А.А. Дарійчук  

 


