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Версія 01 

Змінено сторінок 00/08 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 2 від 17.02.2017року 

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; 

Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «Івано-

Франківськводоекотехпром»; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Царьов В.С. - начальник сектору безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в м. Івано Франківську; 

Строїч А.П. – депутат міської ради; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради; 

Синишин В.І. – директор КП « Івано-Франківськміськсвітло». 

 

Порядок денний: 

1.Звернення УПП з проведеним аналізом аварійності в 2016 році на обліку в 

місті визначено 5 ділянок вуличної мережі міста Івано-Франківська. Визначити 

склад робочої групи щодо обстеження зазначених місць для розробки та 

впровадження термінових та перспективних заходів, які сприятимуть зниженню 

аварійності. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити склад робочої групи: ДЖКПБ, УТІЗ, УПП щодо обстеження 

зазначених 5 ділянок вуличної мережі міста Івано-Франківська. 

Висновок робочої групи після обстеження: 

Внести пропозицію на розгляд КБДР: 

1.Вул. Хоткевича-Івасюка: 

- змінити циклограму роботи світлофорів; 
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-встановити два пішохідні світлофори; 

-облаштувати тротуари; 

-забезпечити двохстороннє освітлення пішохідних переходів. 

2. Кільцева розв’язка вулиць Г. Мазепи – Крихівецька – Довженка -

Набережна ім. Стефаника: 

-влаштувати додаткове освітлення; 

-напрямні острівці з вул. Довженка та Крихівецької; 

-замінити ланцове огородження на транспортне. 

3. Вул. Галицька - Пулюя: 

-встановити дорожні знаки 1.39 «Інша небезпека (аврійно небезпечна ділянка)» 

з табличками 7.21.3 «Вид небезпеки»-3шт., 2.3 «Головна дорога»-2шт., 5.35 

«Пішохідний перехід» -4шт. 

4. Вул. Пасічна – Галицька: 

-змінити циклограму роботи світлофорів; 

-встановити дорожні знаки 4.1 «Рух прямо»-1шт., 4.2 «Рух праворуч»-1шт., 1.39 

«Інша небезпека (аврійно небезпечна ділянка)» з табличками 7.21.3 «Вид 

небезпеки»-4шт. на підїзді до перехрестя, 5.35 «Пішохідний перехід» -6шт. 

2. Звернення депутата міської ради Тараса М.Я. щодо облаштування зупинки 

громадського транспорту (навісом, лавочками, урнами) по 

вул.Вовчинецька,167. 

3. Щодо облаштування зупинки громадського транспорту (навісом, 

лавочками, урнами) та встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки 

автобуса» на вул. Шухевичів,35 (біля гімназії №2). 

4. Щодо демонтажу дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» з 

табличкою до нього на вул. Г. Хоткевича,67 або встановлення додаткового 

дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Г.Хоткевича,71. 

5. Звернення ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ 

України» щодо врахування результатів моніторингу стану атмосферного 

повітря міста при корегуванні схем ОДР автотранспорту так як перевищується 

гранично-допустимий концентрацій по місту оксиду вуглецю в атмосферному 

повітрі, а саме: 

-вул. Дністровська-Новгородська - Галицька- в 1,3-1,36 рази;  

-вул. Дністровська (біля універмагу «Прикарпаття») - в 1,02 рази;  

-вул. Грушевського (біля буд.№1) в 1,02 -1,04 рази;  

-вул. Привокзальна - в 1,08 рази;  

-вул. Коновальця,132 - в 1,08 рази;  

-вул.Галицька,65-в 1,08 рази пилу в атмосферному повітрі. 

6. Звернення Байдюка В.Б. щодо повного перекриття Фортечного провулку 

або встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено», оскільки 

встановлений дорожній знак 5.33 «Пішохідна зона» не дав бажаного результату 

(машини, як паркувались так і дальше паркуються). 

7. Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо облаштування зупинки 

громадського транспорту з спорудженням сучасного критого павільйону 

навпроти буд. №77 на вул. Г. Хоткевича. 
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8. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 

5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса», а саме: 

-вул. Кармелюка - Ленкавського та вул. Кармелюка,42а; 

-вул. Пасічна,1 та вул. Пасічна,2. 

9. Звернення Департаменту містобудування, архітектури та культурної 

спадщини щодо можливості розширення парковки біля стоматологічного 

центру по вул. Південний бульвар,24А та влаштування пішохідного переходу 

згідно розробленої схеми (додається). 

10. Звернення Окрепкого В.М. (інваліда ІІ-групи з опорно-руховим 

захворюванням) щодо надання дозволу на встановлення блокіратора для 

паркування транспортного засобу у дворі на вул.Галицька,64. 

11. Звернення УАПЦ Собор Покрови Пресвятої Богородиці щодо 

встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Мельничука 

біля заїзду на території собору в зв’язку з тим, що постійно припарковані 

транспортні засоби блокують заїзд та виїзд. 

12. Звернення мешканців мікрорайону Опришівці та батьків 

загальноосвітньої школи №6 щодо облаштування додаткового освітлення 

пішохідного переходу на вул. Коновальця на зупинці «Аеропорт» так, як діти в 

школі навчаються у дві зміни. 

13. Звернення УКБ щодо влаштування стоянок та тротуару на вул. Військових 

Ветеранів. 

14. Звернення Дубін А.І. з проханням вжити заходів для відновлення 

можливості безпечного переходу через вул. Вовчинецьку, на перехресті з 

Коломийською та Героїв УПА. Проблема в тому, що забудівник при 

облаштуванні кишені для паркування самовільно ліквідував тротуар і перекрив 

можливість виходу на перехід. Це порушує ДБН. 

15. Звернення ТОВ «ПАККО Холдинг» з проханням надати доступ для 

під’їзду до магазину «Вопак» на вул. Шевченка, 1. 

16. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. та Дволітки А. Я. щодо 

дозволу встановлення захисних стовпців для захисту газону та дитячого 

майданчика від паркування автомобілів (за власні кошти) на вул. Набережна,4 

ім. Стефаника. 

17. Звернення ДЖКПБ з проханням встановити дорожні знаки згідно 

затвердженої схеми ОДР та за першої ж нагоди скоригувати розмітку на 

перехресті вул. Галицька-Пасічна-Тролейбусна для запобігання виникнення 

аварійних ситуацій при під’їзді до перехрестя зі сторони Калуша. Є численні 

телефонні звернення та скарги в соцмережах.  

18. Звернення ДЖКПБ щодо проблеми наявності третіх (дублюючих) 

світлофорів за перехрестям на кількох вулицях міста. У 2016 році комісія уже 

приймала рішення про демонтаж зайвих світлофорів, але відповідні заходи були 

вжиті лише на двох перехрестях. 

19. Звернення Колосенка О. Ф. щодо облаштування пішохідного переходу 

через вул. Івасюка до Ощадбанку за адресою вул. Стуса, 10. 
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20. Звернення ПП «Прикарпаття і К» щодо надання дозволу на виконання 

земляних робіт для прокладання каналізації по вул.Коновальця, 110. 

21. Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання дозволу на виконання 

земляних робіт для прокладання електрокабеля КЛ -0,4 кВ від ТП-98 до ВОРЩ-

0,4 по вул. Шкільна, 5. 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Звернення УПП з проведеним аналізом аварійності в 2016 

році на обліку в місті визначено 5 ділянок вуличної мережі міста Івано-

Франківська. Визначити склад робочої групи щодо обстеження зазначених 

місць для розробки та впровадження термінових та перспективних заходів, які 

сприятимуть зниженню аварійності. 

ВИРІШИЛИ: 

 Робочій групі доопрацювати та розглянути на наступній КБДР. 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Тараса М.Я. щодо 

облаштування зупинки громадського транспорту (навісом, лавочками, урнами) 

по вул.Вовчинецька,167. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ замовити проект облаштування зупинки громадського транспорту 

(навісом, лавочками, урнами) по вул.Вовчинецька,167. 

 

 3. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування зупинки громадського 

транспорту (навісом, лавочками, урнами) та встановлення дорожнього знаку 

5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» на вул. Шухевичів,35 (біля гімназії №2). 

 ВИРІШИЛИ: 

        Відмовити облаштування зупинки громадського транспорту (навісом, 

лавочками, урнами).  

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» на вул. Шухевичів,35 (біля гімназії №2). 

 

 4. СЛУХАЛИ: Щодо демонтажу дорожнього знаку 3.34 «Зупинку 

заборонено» з табличкою до нього на вул. Г. Хоткевича,67 або встановлення 

додаткового дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. 

Г.Хоткевича,71. 

ВИРІШИЛИ: 
          УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Г. Хоткевича, 71 та замінити табличку 7.2.2 

«Зона дії». 
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 5. СЛУХАЛИ: Звернення ДУ «Івано-Франківський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» щодо врахування результатів моніторингу 

стану атмосферного повітря міста при корегуванні схем ОДР автотранспорту 

так як перевищується гранично-допустимий концентрацій по місту оксиду 

вуглецю в атмосферному повітрі, а саме: 

-вул. Дністровська-Новгородська - Галицька- в 1,3-1,36 рази;  

-вул. Дністровська (біля універмагу «Прикарпаття») - в 1,02 рази;  

-вул. Грушевського (біля буд.№1) в 1,02 -1,04 рази;  

-вул. Привокзальна - в 1,08 рази;  

-вул. Коновальця,132 - в 1,08 рази;  

-вул. Галицька,65- в 1,08 рази пилу в атмосферному повітрі. 

 ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ розроблена схема реконструкції перехрестя вул. Дністровська- 

Новгородська - Галицька, яка враховує проблеми зазначені у зверненні. 

На вул. Привокзальна облаштовано кільцеву розв’язку, що спрощує рух і 

повинно зменшити перевищення шкідливих речовин в атмосферному повітрі. 

Пропозицію по інших вулицях буде враховано при корегуванні схеми 

організації дорожнього руху. 

 

 6. СЛУХАЛИ: Звернення Байдюка В.Б. щодо повного перекриття 

Фортечного провулку або встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд 

заборонено», оскільки встановлений дорожній знак 5.33 «Пішохідна зона» не 

дав бажаного результату (машини, як паркувались так і дальше паркуються). 

 ВИРІШИЛИ: 
 КП «Івано - Франківськміськсвітло» та УТІЗ встановити болард на заїзді 

до  Фортечного провулку зі сторони вул. Новгородська. 

 

 7. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо 

облаштування зупинки громадського транспорту з спорудженням сучасного 

критого павільйону навпроти буд. №77 на вул. Г. Хоткевича. 

 ВИРІШИЛИ: 
 Облаштування зупинки громадського транспорту погоджено рішенням 

виконавчого комітету від 09.02.2017 року №65. 

 

 8. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса», а саме: 

-вул. Кармелюка - Ленкавського та вул. Кармелюка,42а; 

-вул. Пасічна,1 та вул. Пасічна,2. 

 ВИРІШИЛИ: 
        УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.41.1 

«Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса», а саме: 

 - вул. Ленкавського, 2 – 2шт.; 

 - вул. Кармелюка,42а – 2шт; 
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 - вул. Пасічна,1 – 2шт.; 

 - вул. Пасічна,2 - 2 шт. 

 

 9. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини щодо можливості розширення парковки 

біля стоматологічного центру по вул. Південний бульвар,24А та влаштування 

пішохідного переходу згідно розробленої схеми (додається). 

 ВИРІШИЛИ: 

1. Відмовити розширення парковки біля стоматологічного центру по вул. 

Південний бульвар,24А.  Влаштування пішохідного переходу буде проводитись 

в рамках проекту влаштування малої кільцевої розв’язки. 

2. ДЖКПБ розробити проект будівництва велодоріжки з тротуаром на 

Південному бульварі з врахуванням проектів будівництва кільцевих розв’язок 

на перехрестях Південний бульвар –Короля Данила та Південний бульвар –

Бельведерська. 

 

 10. СЛУХАЛИ: Звернення Окрепкого В.М. (інваліда ІІ-групи з 

опорно-руховим захворюванням) щодо надання дозволу на встановлення 

блокіратора  для паркування транспортного засобу у дворі на вул.Галицька,64. 

 ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 

 11. СЛУХАЛИ: Звернення УАПЦ Собор Покрови Пресвятої 

Богородиці щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» 

на вул. Мельничука біля заїзду на території собору в зв’язку з тим, що постійно 

припарковані транспортні засоби блокують заїзд та виїзд. 

 ВИРІШИЛИ: 

        УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 3.34 

«Зупинку заборонено» після перехрестя з вул. Крушельницької на вул. 

Мельничука. 

 

 12. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців мікрорайону Опришівці та 

батьків загальноосвітньої школи №6 щодо облаштування додаткового 

освітлення пішохідного переходу на вул. Коновальця на зупинці «Аеропорт» 

так, як діти в школі навчаються у дві зміни. 

 ВИРІШИЛИ: 
         КП «Івано - Франківськміськсвітло» внести в титульні списки робіт 

облаштування додаткового освітлення пішохідного переходу на вул. Коновальця 

на зупинці «Аеропорт». 

 

 13. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо влаштування стоянок та 

тротуару на вул. Військових Ветеранів. 

 ВИРІШИЛИ: 
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       Погодити облаштування місць для паркування зі сторони парку Військових 

Ветеранів. 

  

 14. СЛУХАЛИ: Звернення Дубін А.І. з проханням вжити заходів для 

відновлення можливості безпечного переходу через вул. Вовчинецьку, на 

перехресті з Коломийською та Героїв УПА. Проблема в тому, що забудівник при 

облаштуванні кишені для паркування самовільно ліквідував тротуар і перекрив 

можливість виходу на перехід. Це порушує ДБН. 

 ВИРІШИЛИ: 
        УПП обстежити та винести на наступне засідання КБДР. 

 

 15. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «ПАККО Холдинг» з проханням надати 

доступ для під’їзду до магазину «Вопак» на вул. Шевченка, 1. 

 ВИРІШИЛИ: 

         Відмовити в зв’язку з тим, що реконструкція вул. Шевченка перебуває на 

завершальній стадії. Після здачі об’єкту рух буде здійснюватися згідно схеми 

ОДР. За потреби рекомендуємо користуватися парковкою на вул. С. Стрільців. 

 

 16. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. та 

Дволітки А. Я. щодо дозволу встановлення захисних стовпців для захисту 

газону та дитячого майданчика від паркування автомобілів (за власні кошти) на 

вул. Набережна,4 ім. Стефаника. 

 ВИРІШИЛИ: 
 Погодити встановлення захисних стовпців для захисту газону та дитячого 

майданчика від паркування автомобілів за кошти мешканців на вул. 

Набережна,4 ім. Стефаника. 

 

 17. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ з проханням встановити дорожні 

знаки згідно затвердженої схеми ОДР та за першої ж нагоди скоригувати 

розмітку на перехресті вул. Галицька-Пасічна-Тролейбусна для запобігання 

виникнення аварійних ситуацій при під’їзді до перехрестя зі сторони Калуша. Є 

численні телефонні звернення та скарги в соцмережах.  

 ВИРІШИЛИ: 
         УТІЗ при настанні сприятливих погодніх умов скорегувати дорожню 

розмітку перед перехрестям вул. Галицька-Пасічна-Тролейбусна та внести зміни 

в схему ОДР. 

 

 18. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо проблеми наявності третіх 

(дублюючих) світлофорів за перехрестям на кількох вулицях міста. У 2016 році 

комісія уже приймала рішення про демонтаж зайвих світлофорів, але відповідні 

заходи були вжиті лише на двох перехрестях. 

 ВИРІШИЛИ: 
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 Відмовити. 

 

 19. СЛУХАЛИ: Звернення Колосенка О. Ф. щодо облаштування 

пішохідного переходу через вул. Івасюка до Ощадбанку за адресою вул. 

Стуса,10. 

 ВИРІШИЛИ: 
         Пропозиція облаштування пішохідного переходу через вул. Івасюка до 

Ощадбанку буде врахована при реконструкції проекту вул. Івасюка. 

 

 20. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Прикарпаття і К» щодо надання 

дозволу на виконання земляних робіт для прокладання каналізації по вул. Є. 

Коновальця, 110. 

 ВИРІШИЛИ: 
         Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та 

освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням 

дорожнього покриття згідно інструкції; 

- укласти угоду на відновлення покриття; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

 21. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання 

дозволу на виконання земляних робіт для прокладання електрокабеля КЛ -0,4 

кВ від ТП-98 до ВОРЩ-0,4 по вул. Шкільна,5. 

 ВИРІШИЛИ: 
         Відмовити. 

 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                І.Щурик 
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