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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 14 від 30.09.2016року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  

Оригінал: управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради 

копії: згідно з реєстром розсилки 

 
 

Голова: Вітенко М.І. - перший заступник міського голови. 
Секретар: Щурик І.В. – начальник відділу організації та безпеки руху, 

телекомунікацій управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської 
ради. 

 
 

ПРИСУТНІ: 
Войтик В.Г. - член виконавчого комітету міської ради, заступник голови комісії; 

Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та 
благоустрою; 

Строїч А.П. – депутат міської ради; 
Яковіна О.Б. – ст. інспектор сектору БДР УПП у м. Івано-Франківську. 

Сердюк О.М. – заст. начальника управління патрульної поліції у м. Івано-
Франківську. 
Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради; 

Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «Івано-
Франківськводоекотехпром»; 

Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників Івано-
Франківська; 

Бурко В.М. - директор КП «МДК», депутат міської ради; 
Шелюг Ю. – заст. начальника управління капітального будівництва виконавчого 

комітету міської ради; 
Порядок денний: 

1.Звернення ДЖКПБ щодо облаштування на Північному Бульварі ім. Пушкіна 
нового пішохідного переходу навпроти виходу з ЗОШ№1 з будівництвом двох 

анти кишень.  
2.Звернення ДЖКПБ щодо корегування схеми ОДР на вул. Лепкого, з 

облаштуванням острівця безпеки та пішохідного переходу навпроти ЗОШ №11. 
3.Звернення ДЖКПБ щодо облаштування третього пішохідного переходу на 
вул. Лепкого-Гаркуші (зі сторони Привокзальної).Можна відразу з острівцем.  

4.Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу сіті-лайтів, які суттєво обмежують 
видимість для водіїв і пішоходів на вулиці Незалежності та встановлені з 

порушенням діючих ДБН та ДСТУ. 
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5.Звернення ДЖКПБ щодо ліквідації кишень для стоянки транспорту, що не 
відповідають нормам, на вул. Січових Стрільців,9, 23, 29, 54, Володимира 

Великого 13 та вул. Василіянок,36. 
6.Звернення ДЖКПБ щодо облаштування зупинки ГТ біля супермаркету 

«Арсен» без зменшення кількості паркомісць у кишені, в якій паркуються 
власники приватних ТЗ за рахунок облаштування платформи і зупинкового 

комплексу. 
7.Звернення ДЖКПБ за клопотанням мешканців вул. Курбаса,6  з приводу 
законності встановлення шлагбауму на заїзді до їхнього двору.  

8.Звернення ДЖКПБ за клопотанням мешканців вул. Галицької, 145, 147, 
149 з приводу законності встановлення двох шлагбаумів з обох сторін будинку 

по вул. Галицькій, 145Б, які створюють незручності для пішоходів і 
велосипедистів. (Фітнес центр «Альянс») 

9.Звернення Синкевич Н. В. вул. Залізнична,49 щодо дозволу на 
встановлення воріт в арці будинку з метою впорядкування руху транспорту. 

10.Звернення  І. Дейчаківського, директора гімназії №1  з проханням 
посприяти в облаштуванні  повноцінного зупинкового комплексу на зупинці 

АС-2, освітлення ділянки дороги від зупинки до гімназії, а також відповідної 
розмітки і встановленням обмежувачів швидкості для безпечного переходу 

дітей. (Є пропозиція облаштувати направляючі острівці, підняті переходи, нові 
тротуари і освітлення). 
11.Звернення Гавриляка М.Б. з проханням вказати місце розташування 

загороджувальних пристроїв на вул. Вірменській для можливості заїзду на вул. 
Страчених та коректного функціонування 1 паркувальної зони.  

12.Звернення Лімаренко О. І. (Гнатюка 5/2) щодо отримання дозволу на 
встановлення антипаркувальних стовпців на тротуарі для захисту дерева та 

тротуару від пошкоджень великогабаритним транспортом. 
13.Звернення ТОВ «АЛЛО» з проханням про надання дозволу на 

встановлення двох стійок велосипедної парковки біля входу в магазин по вул. 
Грушевського, 1. 

14.Звернення мешканців ЖБК №12 по вул. Будівельників 23, 25 з проханням 
про розширення міжбудинкового проїзду, ширина якого становить 3 м. для 

можливості паркування автомобілів. 
15.Звернення мешканців вул. Товарна2/5 (Неміш М. І) щодо встановлення 

загороджувальних пристроїв на їхній прибудинковій території для захисту від 
паркування чужих авто. 
16.Звернення Павловської А.Р. та Аксьонової В.І. щодо незаконного 

блокування проїзду по вул. Слави Стецько, 6 жителями будинку 4 вул. Стецько.  
17.Звернення Кургузова Г.О. вул. Франка, 46/4 з проханням ліквідувати 

незаконно об лаштовану паркувальну кишеню на розі вулиць Франка та 
Гаркуші. Кишеня створює великі проблеми для пішоходів, особливо мало 

мобільних, в той час як новою схемою ОДР передбачено десятки місць 
паркування на вул. Франка та Гаркуші. 
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18.Звернення ДЖКПБ на підставі клопотання батьків учнів ЗОШ №21 з 
приводу небезпечного підходу до школи зі сторони вул. Сахарова. Там немає 

тротуарів та існує небезпека наїзду автотранспорту на дітей. Просять допомогти 
вирішити проблему. 

19.Звернення ДЖКПБ на підставі клопотання жителів вул. Набережна, 12 
та 26 Думанський М. з проханням про допомогу у вирішенні проблеми 

швидкісної їзди автотранспорту по міжбудинкових проїздах, які розташовані 
між житловими будинками та дитячими і відпочинковими майданчиками. 
Жителі просять заблокувати проїзд хоча б з однієї сторони, а якщо це 

неможливо з точки зору пожежної безпеки, то влаштувати хоча б пристрої 
примусового зниження швидкості  в достатній кількості. 

20.Звернення Вівсяник А.І. щодо нанесення розмітки пішохідного переходу та 
встановлення дорожніх знаків 5.35 «Пішохідний перехід» на вул. С.Стецько,7.  

21.Звернення депутата міської ради Гречанюка П.П. щодо облаштування 
стаціонарної зупинки з навісом, урнами та забезпечити належне освітлення на 

вул.Матейка,34 (біля міської клінічної лікарні №1). 
22.Звернення директора ПП «Ярко-ІФ» щодо погодження місця встановлення 

паркомату на розі вул. Незалежності та Вагилевича. 
 

 
 

1.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо облаштування на Північному 

Бульварі ім. Пушкіна нового пішохідного переходу навпроти виходу з ЗОШ №1 
з будівництвом двох анти кишень. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити.  

ДЖКПБ облаштувати на Північному Бульварі ім. Пушкіна новий 
пішохідний перехід навпроти виходу з ЗОШ №1 з будівництвом двох анти 

кишень. 
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.35.1 та 5.35.2 

«Пішохідний перехід». 
 

 2.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо корегування схеми ОДР на вул. 
Лепкого, з облаштуванням острівця безпеки та пішохідного переходу навпроти 

ЗОШ №11. 
ВИРІШИЛИ: 
Погодити пішохідний перехід. 

 ДЖКПБ проектувати острівці безпеки на 2017 рік та нанести дорожню 
розмітку 1.14.1 «Зебра» на вул. Лепкого,9(біля ЗОШ№9). 

 УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.35.1 та 5.35.2 
«Пішохідний перехід» на вул. Лепкого,9(біля ЗОШ№9). 
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 3.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо облаштування третього 
пішохідного переходу на вул. Лепкого-Гаркуші (зі сторони 

Привокзальної).Можна відразу з острівцем. 
 ВИРІШИЛИ: 

 Погодити пішохідний перехід. 
 ДЖКПБ нанести дорожню розмітку 1.14.1 «Зебра» на вул. Лепкого -

Гаркуші та внести в титульні списки на 2017рік проектування кільця на  вул. 
Лепкого – Гаркуші(біля церкви). 

УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.35.1 та 5.35.2 

«Пішохідний перехід» на вул. Лепкого-Гаркуші(біля церкви). 
 

 4.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу сіті-лайтів, які 
суттєво обмежують видимість для водіїв і пішоходів на вулиці Незалежності та 

встановлені з порушенням діючих ДБН та ДСТУ. 
ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ звернутися в департамент містобудування, архітектури та 
культурної спадщини вивчити дане питання. 

 
 5.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо ліквідації кишень для стоянки 

транспорту, що не відповідають нормам, на вул. Січових Стрільців,9, 23, 29, 54, 
Володимира Великого 13 та вул. Василіянок,36. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити ДЖКПБ ліквідувати кишеню для стоянки транспорту на вул. 
Січових Стрільців,54. На вул. Василіянок, 36 встановити табличку до 

дорожнього знаку 7.6.1“Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку” 
та доопрацювати ліквідації кишень для стоянки транспорту, що не відповідають 

нормам, на вул. Січових Стрільців,9, 23, 29, Володимира Великого 13.  
 

 6.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо облаштування зупинки ГТ біля 
супермаркету «Арсен» без зменшення кількості паркомісць у кишені, в якій 

паркуються власники приватних ТЗ за рахунок облаштування платформи і 
зупинкового комплексу. 
 ВИРІШИЛИ: 
 Погодити . 

 ДЖКПБ облаштувати зупинку громадського транспорту біля супермаркету 
«Арсен» . 
 

 7.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ за клопотанням мешканців вул. 

Курбаса,6 з приводу законності встановлення шлагбауму на заїзді до їхнього 
двору. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити встановлення шлагбауму. 
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 8.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ за клопотанням мешканців вул. 
Галицької, 145, 147, 149 з приводу законності встановлення двох шлагбаумів з 

обох сторін будинку по вул. Галицькій, 145Б, які створюють незручності для 
пішоходів і велосипедистів. (Фітнес центр «Альянс») 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ вивчити дане питання з департаментом містобудування, 

архітектури та культурної спадщини та рекомендувати обмежити проїзд 
бетонними кулями або металічними стовпчиками. 

 

 9.СЛУХАЛИ: Звернення Синкевич Н. В. вул. Залізнична,49 щодо 
дозволу на встановлення воріт в арці будинку з метою впорядкування руху 

транспорту. 
ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 
 

 10.СЛУХАЛИ: Звернення  І. Дейчаківського, директора гімназії №1 з 
проханням посприяти в облаштуванні  повноцінного зупинкового комплексу на 

зупинці АС-2, освітлення ділянки дороги від зупинки до гімназії, а також 
відповідної розмітки і встановленням обмежувачів швидкості для безпечного 

переходу дітей. (Є пропозиція облаштувати направляючі острівці, підняті 
переходи, нові тротуари і освітлення). 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ розробити проект благоустрою та звернутися до бюджетної комісії 
для виділення коштів. 

 
 .11.СЛУХАЛИ: Звернення Гавриляка М.Б. з проханням вказати місце 

розташування загороджувальних пристроїв на вул. Вірменській для можливості 
заїзду на вул. Страчених та коректного функціонування 1 паркувальної зони  

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ встановити бетонні кулі на вул. Вірменська - Мельничука. 

 
 12.СЛУХАЛИ: Звернення Лімаренко О. І. (Гнатюка 5/2) щодо 

отримання дозволу на встановлення антипаркувальних стовпців на тротуарі для 
захисту дерева та тротуару від пошкоджень великогабаритним транспортом.  

ВИРІШИЛИ: 
 Після капітального ремонту вул. Гнатюка дана пропозиція буде врахована. 

 

 13.СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «АЛЛО» з проханням про надання 
дозволу на встановлення двох стійок велосипедної парковки біля входу в 

магазин по вул. Грушевського, 1. 
ВИРІШИЛИ:  

Погодити. 
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14.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців ЖБК №12 по вул. Будівельників 
23, 25 з проханням про розширення міжбудинкового проїзду, ширина якого 

становить 3 м. для можливості паркування автомобілів. 
ВИРІШИЛИ: 

Управителю будинку врахувати розширення міжбудинкового проїзду до 
буд.№23,25 по вул. І. Павла ІІ під час проведення реконструкції двору. 

 
 15.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Товарна2/5 (Неміш М. І) 
щодо встановлення загороджувальних пристроїв на їхній прибудинковій 

території для захисту від паркування чужих авто. 
ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити встановлення загороджувальних пристроїв. 

 
 16.СЛУХАЛИ: Звернення Павловської А.Р. та Аксьонової В.І. щодо 

незаконного блокування проїзду по вул. Слави Стецько,6 жителями будинку 4 
вул. Стецько. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ розблокувати проїзд по по вул. Слави Стецько,6. 
 

 17.СЛУХАЛИ: Звернення Кургузова Г.О. вул. Франка, 46/4 з 
проханням ліквідувати незаконно об лаштовану паркувальну кишеню на розі 

вулиць Франка та Гаркуші. Кишеня створює великі проблеми для пішоходів, 
особливо мало мобільних, в той час як новою схемою ОДР передбачено десятки 

місць паркування на вул. Франка та Гаркуші. 
ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ ліквідувати незаконно облаштовану паркувальну кишеню на розі 
вулиць Франка та Гаркуші. 

 
 18.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ на підставі клопотання батьків 

учнів ЗОШ №21 з приводу небезпечного підходу до школи зі сторони вул. 
Сахарова. Там немає тротуарів та існує небезпека наїзду автотранспорту на 
дітей. Просять допомогти вирішити проблему. 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ внести в проект бюджету на 2017 рік тротуарну доріжку в 

титульні списки робіт. 
 

 19.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ на підставі клопотання жителів 
вул. Набережна, 12 та 26 Думанський М. з проханням про допомогу у 

вирішенні проблеми швидкісної їзди автотранспорту по міжбудинкових 
проїздах, які розташовані між житловими будинками та дитячими і 

відпочинковими майданчиками. Жителі просять заблокувати проїзд хоча б з 
однієї сторони, а якщо це неможливо з точки зору пожежної безпеки, то 

влаштувати хоча б пристрої примусового зниження швидкості  в достатній 
кількості. 

http://www.mvk.if.ua/
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ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ внести в проект бюджету на 2017 рік в титульні списки робіт. 
 
 20.СЛУХАЛИ: Звернення Вівсяник А.І. щодо нанесення розмітки 

пішохідного переходу та встановлення дорожніх знаків 5.35 «Пішохідний 
перехід» на вул. С.Стецько,7. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ звернутися до КП «МДК» встановити дорожній знак 5.35 
«Пішохідний перехід» на вул. С.Стецько,5 та опустити на опорі дорожні знаки 

5.35 «Пішохідний перехід» 1.33 «Діти» на вул. С.Стецько,2 згідно ДСТУ-4100-
2014 року. Після капітального ремонту вул. С.Стецько буде нанесена розмітка 

згідно нової схеми ОДР. 

 
 21.СЛУХАЛИ: 21.Звернення депутата міської ради Гречанюка П.П. 

щодо облаштування стаціонарної зупинки з навісом, урнами та забезпечити 
належне освітлення на вул. Матейка,34 (біля міської клінічної лікарні №1). 
 ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити, оскільки ширина тротуару не дозволяє облаштування 
стаціонарної зупинки на вул. Матейка,34. 

 
 22.СЛУХАЛИ: Звернення директора ПП «Ярко-ІФ» щодо погодження 

місця встановлення паркомату на розі вул. Незалежності та Вагилевича. 
 ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення паркомату на розі вул. Незалежності та 
Вагилевича. 

 
 

 
 

 
Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                    М.Вітенко  
 

 
Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                    І.Щурик  
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