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- , ПРОТОКОЛ № 6
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради
«25» травня 2021 року

Головував; голова комісії Труханов Г.Л.
Присутні: члени комісії 
Запрошені; за окремим списком

І. Щодо запобігання травматизму та убезпечення умов 
використання скутерів, електросамокатів та інших індивідуальних 
електричних засобів пересування у місцях масового відпочинку 
громадян.

З інформацією щодо травмування та пригод за участю електросамокатів 
виступила заступник директора Департаменту охорони здоров’я Одеської 
міської ради, яка зазначила, що лише за травень 2Q2T- року зафіксовано 
6 випадків госпіталізації громадян із травмами важкого ступеня та більше 
50 випадків травмування громадян середнього та легкого ступеня за участю 
або внаслідок використання електросамокатів.

Наведено деякі випадки дорожньо-транспортних пригод:
1. 02 квітня 2021 року близько 15.00 на Овідіопольській дорозі, 

поблизу Селекційного інституту, транспортний засіб здійснив наїзд на 
громадянина, що рухався на електросамокаті. Водій електросамоката 
отримав множинні травми середньої важкості.

2. 11 травня 2021 року на Трасі здоров’я виникла дорожньо- 
транспортна пригода з водіями електросамокатів, внаслідок якої 
21-річний водій постраждав та був госпіталізований із важкою травмою 
черепа.

3. 24 травня 2021 року громадянка Турецької Республіки в районі 
вулиці Пушкінської отримала черепно-мозкову травму та забій ноги 
внаслідок падіння під час руху на електросамокаті, внаслідок чого 
госпіталізована.

4. 24 травня 2021 року підліток на площі Думській отримав травми 
під час руху на електросамокаті та був госпіталізований.

Викликає стурбованість збільшення кількості травмованих громадян 
внаслідок небезпечного використання електричних транспортних засобів.
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їх використання в місцях масового скупчення людей призводить до 
травмування водіїв та перехожих, що може призвести до непередбачуваних 
наслідків, особливо з неповнолітніми.

Міський голова Труханов Г.Л. зазначив, що в місті Одесі склалася 
тривожна ситуація, пов’язана з використанням електричних транспортних 
засобів, першочергово електросамокатів, які масово з’явилися на вулицях 
міста. Здебільшого їх використання на вулицях міста створює значні 
перешкоди іншим учасникам дорожнього руху, а їх значна швидкість, яка 
подеколи сягає більше 40 км/год, загрожує не лише життю та здоров’ю водіїв 
цих електросамокатів, але й створює труднощі та викликає невдоволенність 
пішоходів, особливо в місцях відпочинку та масового скупчення людей. 
Особливе занепокоєння викликає використання електросамокатів на Трасі 
здоров’я, де, за повідомленням, 25 травня відбулась чергова дорожня- 
транспортна пригода за участю кермувальника електросамоката, внаслідок 
якої було травмовано пішохода.

Було зазначено, що вирішення ситуації, що склалася на Трасі здоров'я 
стосовно руху любителів електричних пристосувань (самокати, скутери), 
вимагає комплексного підходу.

З питань убезпечення умов використання скутерів, електросамокатів та 
інших індивідуальних електричних засобів пересування у місцях масового 
відпочинку заслухали членів комісії, які підтримали ініціативу про 
першочергові заходи для оперативного реагування та для запобігання 
виникненню надзвичайних подій.

З метою запобігання травматизму громадян, убезпечення умов 
використання скутерів, електросамокатів та інших індивідуальних 
електричних засобів пересування у місцях масового відпочинку комісія

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України з клопотанням щодо невідкладного віднесення електросамокатів до 
категорії транспортних засобів та врегулювання їх використання Правилами 
дорожнього руху.

Термін виконання: невідкладно

2. Доручити Департаменту транспорту, зв’язку та організації 
дорожнього руху Одеської міської ради спільно з районними адміністраціями 
Одеської міської ради розробити Схему зонування із затвердженими місцями 
для стоянок електросамокатів, режимами експлуатації та допустимою 
швидкістю руху в кожній зоні з подальшим поданням на розгляд та 
затвердження Виконавчим комітетом Одеської міської ради.

Термін виконання: невідкладно



3. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області, 
Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної 
поліції вирішити питання:

3.1. Обмеження доступу неповнолітніх до експлуатації 
електросамокатів, якщо вона відбувається без нагляду батьків.

3.2. Безпеки під час використання електросамокатів (використання 
захисного шолому, наколінників, світловідбиваючих елементів, наявність 
засобів надання домедичної допомоги).

3.3. „ Спільно з Департаментом транспорту, зв’язку та організації 
дорожнього руху Одеської міської ради встановлення відповідних дорожніх 
знаків на пішохідних зонах та Трасі здоров’я.

3.4. Посилення патрулювання на пішохідних зонах та Трасі здоров’я.

Термін виконання: невідкладно

4. Заборонити в’їзд електросамокатів на Трасу здоров’я та доручити 
Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської 
міської ради забезпечити встановлення відповідних обмежувальних знаків.

Термін виконання: постійно

5. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради підготувати проект рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради щодо заборони розміщення стоянок електросамокатів 
на об’єктах благоустрою міста Одеси до затвердження відповідної Схеми 
зонування.

Термін виконання: невідкладно

6. Рекомендувати суб’єктам господарювання незалежно від форми 
власності, що провадять свою господарську діяльність на території міста 
Одеси і надають послуги з оренди та використання електросамокатів, 
вирішити питання програмного обмеження швидкості руху електросамокатів 
до 10 км/год та забезпечити використання електросамокатів виключно із 
застосуванням захисного шолому, наколінників.

Термін виконання: за згодою

7. Департаменту муніципальної безпеки' Одеської міської ради та 
Комунальній установі «Муніципальна варта» Одеської міської ради спільно з 
підрозділами Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту 
патрульної поліції забезпечити заборону проїзду Трасою здоров’я на 
електросамокатах та інших транспортних засобах, які підпадають під дію 
заборони проїзду відповідно до Правил дорожнього руху.

Термін виконання: невідкладно



8. Управлінню реклами Одеської міської ради організувати 
виготовлення рекламних конструкцій з відповідною інформацією щодо 
дотримання безпечних умов використання електричних самокатів, скутерів, 
інших електричних засобів та убезпечення швидкості руху і забезпечити їх 
встановлення на пішохідних зонах.

9. Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради 
посилити "в  засобах масової інформації роз’яснювальну роботу серед 
мешканців щодо необхідності дотримання безпечних умов використання 
електричних самокатів, скутерів, інших електричних засобів та безпечної 
швидкості руху.

10. Про виконання заходів протокольного рішення комісії проінформувати
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у визначені 
строки письмово та на електронні пошти: bezpeka@omr.gov.ua,
odunscz@omr.gov.ua.

11. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Термін виконання: невідкладно

Термін виконання: постійно

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас
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