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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 7 від 26.06.2017року 

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: 

Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв’язку; 

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

благоустрою; 

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

Франківськводоекотехпром»; 

Рогів Н. М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Ковальчук В. Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Яковіна О. Б. – ст. інспектор сектору БДР УПП у м. Івано-Франківську; 

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

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

Франківська; 

Скиданчук В. М. - депутат міської ради. 

Порядок денний: 

 

1. Доручення міського голови щодо встановлення антипаркувальних 

стовпчиків на вул. Галицька біля ТРК «Вежа» для унеможливлення заїзду та 

паркування автомобілів на тротуар. 

2. Доручення міського голови щодо встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля школи № 4 на 

вул. Південний бульвар,24. 

3. Доручення міського голови щодо встановлення дорожніх знаків 3.29 

«Обмеження максимальної швидкості» на вул. Кармелюка. 

4. Звернення члена виконавчого комітету Демківа Д. Д. та голови 

сільської ради с. Крихівці щодо встановлення світлофорного об’єкта при виїзді 

з вул. Слобідської (містечко «Калинова Слобода -2») на вул. Набережна ім. В. 

Стефаника(за кошти ПП «Гаразд України Буд». 
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5. Щодо перенесення зупинки громадського транспорту на вул. 

Вовчинецька 2(навпроти «Крок»), до будинку № 4А на вул. Вовчинецька з 

влаштуванням заїзної кишені. 

6. Щодо визначення п’яти місць на вул. Страчених для паркування 

автомобілів за 50 метрів від пам'ятника. 

7. Щодо надання дозволу на розкопки по встановленню зупинок 

громадського транспорту, а саме: 

 -вул. Коновальця,149 (навпроти дитячої лікарні в місто); 

 -вул. Коновальця,132 ( біля дитячої лікарні з міста); 

 -вул. Стуса (Гранд базар –  в місто); 

 -вул. Хіміків (перед поворотом на вул. Тролейбусна); 

 -вул. Хоткевича (навпроти ТЦ “Кошик” – з міста); 

 -вул. Хоткевича, 77(в місто). 

 8. Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.29 «Доріжка для 

велосипедистів» на вело доріжках, а саме: 

1. Вул. Галицька - від зупинки по вул. Довга до моста через р. Б. Солотвинська; 

2. Від вул. Дністровська (по антикишені) до початку існуючої розмітки; 

3. Вул. Півн. Бульвар 1.29 та 1.15 «Велопереїзд»  

4. Від велодоріжки по вул. Галицька через вул. Новгородська до Ратуші. 

9. Звернення ДП ВО «Карпати» щодо зміни подвійної суцільної смуги 

на переривчасту лінію по вул. Галицька при в’їзді та виїзді з підприємства. 

10. Звернення жителів вул. Княгинин щодо встановлення перильного 

огородження на куті вул. Княгинин та вул. Ковальська для зменшення ризику 

виникнення ДТП між пішоходами та автотранспортом та встановити пристрій 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський). 

11. Звернення Ткачівського Г.Й. щодо встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) між ЗОШ-19 та 

буд.№30 на вул. Надвірнянська. 

12. Звернення релігійної громади «Всіх Святих Українського Народу» 

УГКЦ щодо встановлення дитячого ігрового майданчика по вул. Українських 

Декабристів на території загального користування поруч дамби річки Бистриці 

Надвірнянської неподалік храму «Всіх Святих Українського Народу». 

13. Звернення Острижнюк А.М. та мешканців буд.№8А вул. Тичини 
щодо відкриття в’їзду на територію поліклініки для відвідувачів поліклініки. 

14. Звернення ТзОВ «Град Інвест Ріал істейт» (ТЦ «Універмаг 

Прикарпаття») щодо встановлення обмежувального знаку на проїзній частині 

території універмагу з сторони ринку, який забезпечить безперебійну роботу 

підприємства.  

15. Звернення мешканців щодо встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля ЗОШ -22 перехід до парку. 

16. Звернення Марків В.Д. та власників гаражів щодо встановлення 

шлагбауму при в’їзді до гаражів (за власні кошти) розташованих у будинку № 

51Д, Е по вул. Б. Хмельницького та встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Урожайна між буд. № 51Г 
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по вул. Б. Хмельницького та огорожею ресторану «Чотири сезони» по 

вул.Урожайна,5. 

17. Звернення директора КП Івано-Франківської обласної ради з 

експлуатації майна щодо нанесення розмітки 1.10.2 «Конверт» і 1.4 на в’їзд на 

службову стоянку зі сторони вул. Шпитальна та внести відповідні зміни в ОДР 

на вул. Шпитальній. 

18. Щодо встановлення сферичного дзеркала, а саме: на перехресті  

вул. Височана - вул. Шухевичів - вул. Міхновського. 

19. Звернення Дехтяр А.Ю. щодо нанесення дорожньої розмітки 

пішохідний перехід по вул. Набережна,2 також встановити острівець безпеки. 

20. Щодо встановлення дорожніх знаків на розтяжці 3.21 «В’їзд 

заборонено» -2шт. та 4.12 «Доріжка для велосипедистів» -1шт. з табличкою 7.9 

«Смуга руху» -3шт. на перехресті вул. Новгородська-Тичини- Заклинських. 

21. Щодо встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на 

в’їзді у двір між будинками на вул. Півн. Бульвар 8А та 10. 

22. Щодо встановлення пішохідних сфітлофорів з таймером на 

перехресті вулиць Галицька-Пасічна-Тролейбусна. 

23. Щодо облаштованого перехрестя з круговим рухом на вул. Півд. 

Бульвар – В. Великого, острівців безпеки на вул. Довженка та вул. І. Павла ІІ. 

24. Звернення УПП повторно щодо перенесення дорожнього знаку 

5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» з вул.Деповської,5. 

25. Звернення УПП щодо встановлення таймерів з відліком часу на 

світлофорах для пішоходів на вул. Вовчинецька – Надрічна (біля ТЦ «Велес»). 

26. Щодо встановлення примусових обмежувачів руху по вул. 

Селянська 8, та вул. Селянська 28 оскільки на щойно відремонтованій вул. 

Селянській повністю відсутні тротуари та встановлення відповідних дорожніх 

знаків 1.11 «Пагорб»3.29 «Обмеження максимальної швидкості» та 

встановлення дорожнього знаку 5.31 "Житлова зона" на вул. Селянська 

(перехрестя із вул. Миру). 

 27. Щодо нанесення дорожньої розмітки беручи до уваги відсутність 

затверджених ОДР по вул. Промислова, вул. Сагайдачного,вул. Манюха, вул. 

Деповська, вул. Й.Сліпого. вул. Кисілевської, вул. Вагилевича, вул. П. Мирного, 

вул. Дудаєва, вул. Максимовича, вул. Ребета, вул. Стуса. 

28. Звернення мешканців ОСББ «Серафіні» щодо встановлення 

стовпчиків та рухомого механізму обмежуючих заїзд автотранспорту на 

тротуари та газони прибудинкових територій та департаменту соцполітики та 

блокування воріт. 

 29. Звернення депутата міської ради Скиданчука В. М. щодо зміни 

дорожньої розмітки подвійної суцільної смуги на переривчасту лінію по вул. 

Галицька при в’їзді та виїзді з підприємства ДП ВО «Карпати» та дорожньої 

розмітки подвійної суцільної смуги на переривчасту лінію на вул. Івасюка, 24, 

26, 28. 
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 30. Звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо надання дозволу на 

влаштування заїзних кишень для паралельного паркування по вул. 

Незалежності, 83. 

 31. Звернення мешканців вул. Віськових Ветеранів, 3А, 4, 6А. щодо 

встановлення дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна зона» на в’їзді у двір. 

 32. Звернення мешканців вул. Лепкого,48 щодо зміни нанесеної 

дорожньої розмітки для можливості заїзду у двір при русі зі сторони ж/д 

вокзалу 

33. Звернення ГУНП щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку 

заборонено» на вул. Мазепи біля переходу з парку ім. Шевченка на міське озеро 

в сторону міста та з міста. 

34. Звернення настоятеля чоловічого монастиря «Воплоченого слова» 

о. Йосафата (Бойко В.П.) щодо влаштування світлофорного регулювання з 

кнопкою поблизу зупинки громадського транспорту на перехресті вулиць 

Садової та Набережної ім. В. Стефаника. 

35. Звернення виробничого підрозділу «Івано-Франківської дистанції 

колії» щодо надання дозволу на виконання ремонтних робіт на залізничному 

переїзді з повним перекриттям проїзної частини по вул. Коновальця. 

36. Звернення керівника магазину «Vodafone» Івано-Франківськ ПАТ 

«ВФ Україна» Л. Тітенко щодо надання дозволу на влаштування пандусу для 

доступу людей з особливими потребами в магазин за адресою вул. 

Незалежності, 10А. 

37. Звернення директора БО «Тепле місто» Ю. Филюка щодо надання 

дозволу на встановлення парклету на одній із вулиць згідно додатку. 

38. Звернення голови апеляційного суду в Івано-Франківській області Б. 

Гриновецького щодо облаштування паркувального майданчику біля будинку 

Правосуддя на вул. Грюнвальдській, 11, а також внесення змін в організацію 

дорожнього руху на вулиці Толстого (демонтажу встановлених дорожніх знаків 

3.34 «Зупинку заборонено»). 

39. Звернення мешканців будинку на вул. Петлюри, 1 щодо 

встановлення пристроїв обмеження руху або пристроїв примусового зниження 

швидкості типу «лежачий поліцейський» в дворі будинку. 

40. Звернення муніципальної інспекції з благоустрою щодо демонтажу 

самовільно встановленого пристрою обмеження руху, який перешкоджає заїзду 

у двір на вул. Мазепи, 1. 

41. Звернення ДЖКПіБ щодо затвердження титульного списку на 

установку перильних загороджень та обмежуючих пристроїв. 

42. Звернення ДЖКПіБ щодо встановлення дорожнього знаку 3.15 «Рух 

транспортних засобів, маса яких перевищує 8т, заборонено» на в’їзді на вул. 

Шевченка зі сторони вул. Гординського. 

43. Звернення депутата О. Капустяка щодо встановлення засобів 

обмеження руху на алеї по вул. Валовій (зі сторони вул. Дністровської). 

44. Звернення І. Буянової щодо заборони стоянки транспортних засобів 

під вікнами мешканки в дворі будинку на вул. Коновальця, 147. 
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45. Звернення ТОВ «Спілка забудівників» щодо надання дозволу на 

проведення кабельних та водопровідних мереж на вул. Мельника. 

46. Звернення ТзОВ «Торговий сервіс» щодо надання дозволу на 

прокладання каналізації на вул. Дністровській, 5. 

47. Звернення ТДВ «Івано-Франківське обласне підприємство 

автобусних станцій» щодо надання дозволу на будівництво на вул. 

Горбачевського, 14а. 

48. Звернення Гавриш Р. М. щодо надання дозволу на прокладання 

водопроводу до житлового будинку на розі вулиць Незалежності-Залізнична. 

49. Звернення ТзОВ «Код Груп» щодо надання дозволу на прокладання 

водопроводу та водовідведення на вул. Січинського. 

50. Звернення Дутки Л. М. щодо отримання дозволу на прокладання 

зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вул. Флотська, 9А та 9Б. 

51. Звернення Релігійної громади УГКЦ Святого архистратига Михаїла 

щодо надання дозволу на будівництво зовнішніх мереж каналізації молитовної 

каплиці на вул. Гаркуші, 36. 

52. Звернення ТзОВ «Баумкомфорт» щодо надання дозволу на 

встановлення газопроводу та каналізації на вул. Мазепи, 160а. 

53. Звернення ПП «Каскад-Буд» щодо надання дозволу на прокладання 

водопроводу та каналізації до будинку АТО в районі ТЦ «Арсен». 

54. Звернення ПП «Тріо-Буд» щодо надання дозволу на прокладання 

ЛЕП від ТП-294 до будинку на вул. Потічна, 1 в с. Вовчинець. 

55. Звернення ТзОВ «Брот» щодо надання дозволу на капремонт 

каналізаційної мережі на вул. Вовчинецька,192. 

56. Звернення ПП Слюсар Р.І. щодо встановлення тимчасової огорожі 

для встановлення МАФ на вул. Галицька між буд.№47 та №49. 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо встановлення 

антипаркувальних стовпчиків на вул. Галицька біля ТРК «Вежа» для 

унеможливлення заїзду та паркування автомобілів на тротуар. 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ врахувати встановлення стовпчиків біля ТРК «Вежа» при 

виготовленні проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт 

тротуару по вул. Галицькій. 

 
2. СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля 

школи № 4 на вул. Південний бульвар,24. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський), оскільки облаштовано кільце з круговим рухом на 

перехресті вул. Південний бульвар – В. Великого. 
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3. СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо встановлення 

дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» на вул. 

Кармелюка. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ нанести дорожню розмітку холодним пластиком на вул. Кармелюка 

після проведення тендеру. 

 ДЖКПБ вивчити доцільність встановлення піднятого пішохідного 

переходу на вул. Кармелюка. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету Демківа Д. Д. та 

голови сільської ради с. Крихівці щодо встановлення світлофорного об’єкта при 

виїзді з вул. Слобідської (містечко «Калинова Слобода -2») на вул. Набережна 

ім. В. Стефаника(за кошти ПП «Гаразд України Буд». 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ, УПП, ДЖКПБ та ТзОВ «Проф Груп» вивчити дане питання з 

виходом на місце після чого сільському голові сільської ради с. Крихівці та 

Демківу Д. Д. виготовити проектно-кошторисну документацію на встановлення 

світлофорного об’єкта  

КП «Івано-Франківськміськсвітло» надати пропозиції по робочому 

проекту. 

 

5. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення зупинки громадського транспорту 
на вул. Вовчинецька 2(навпроти «Крок»), до будинку № 4А на вул. Вовчинецька 

з влаштуванням заїзної кишені. 

ВИРІШИЛИ: 
 КП «МДК» перенести дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 

5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» до буд. №4А на вул. Вовчинецька. 

 

6. СЛУХАЛИ: Щодо визначення п’яти місць на вул. Страчених для 

паркування автомобілів за 50 метрів від пам'ятника. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити на вул. Страчених облаштування трьох місць для паркування 

автомобілів біля металічних стовпців зі сторони кафе «Фабрика». 
 

7. СЛУХАЛИ: Щодо надання дозволу на розкопки по встановленню 

зупинок громадського транспорту, а саме: 

 -вул. Коновальця,149 (навпроти дитячої лікарні в місто); 

 -вул. Коновальця,132 ( біля дитячої лікарні з міста); 

 -вул. Стуса (Гранд базар –  в місто); 

 -вул. Хіміків (перед поворотом на вул. Тролейбусна); 

 -вул. Хоткевича (навпроти ТЦ “Кошик” – з міста); 

 -вул. Хоткевича, 77(в місто). 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 
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 8. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.29 «Доріжка для 

велосипедистів» на вело доріжках, а саме: 

1. Вул. Галицька - від зупинки по вул. Довга до моста через р. Б. Солотвинська; 

2. Від вул. Дністровська (по антикишені) до початку існуючої розмітки; 

3. Вул. Півн. Бульвар 1.29 та 1.15 «Велопереїзд»  

4. Від велодоріжки по вул. Галицька через вул. Новгородська до Ратуші. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити.  

 УТІЗ нанести дорожню розмітку та внести змін в схеми ОДР. 
 

9. СЛУХАЛИ: Звернення ДП ВО «Карпати» щодо зміни подвійної 

суцільної смуги на переривчасту лінію по вул. Галицька при в’їзді та виїзді з 

підприємства. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити щодо зміни дорожньої розмітки подвійної суцільної смуги на 

переривчасту лінію по вул. Галицька при в’їзді та виїзді з підприємства ДП ВО 

«Карпати» у зв’язку з позицією УПП у м. Івано – Франківську. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Княгинин щодо встановлення 

перильного огородження на куті вул. Княгинин та вул. Ковальська для 

зменшення ризику виникнення ДТП між пішоходами та автотранспортом та 

встановити пристрій примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський). 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ встановити стовпчики по краю тротуара на повороті вул. 

Княгинин та вул. Ковальська. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення Ткачівського Г.Й. щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) між ЗОШ-

19 та буд.№30 на вул. Надвірнянська. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. Оскільки немає необхідності. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення релігійної громади «Всіх Святих 

Українського Народу» УГКЦ щодо встановлення дитячого ігрового 

майданчика по вул. Українських Декабристів на території загального 

користування поруч дамби річки Бистриці Надвірнянської неподалік храму 

«Всіх Святих Українського Народу». 

ВИРІШИЛИ: 
 КБДР рекомендує звернутися до комісії по облаштуванню дитячих ігрових 

майданчиків. 
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13. СЛУХАЛИ: Звернення Острижнюк А.М. та мешканців буд.№8А 

вул. Тичини щодо відкриття в’їзду на територію поліклініки для відвідувачів 

поліклініки. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити у відкритті в’їзду на територію поліклініки. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Град Інвест Ріал істейт» (ТЦ 

«Універмаг Прикарпаття») щодо встановлення обмежувального знаку на 

проїзній частині території універмагу з сторони ринку, який забезпечить 

безперебійну роботу підприємства.  

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити за власні кошти на в’їзді на територію універмагу (ТЦ 

«Універмаг Прикарпаття») нанести дорожню розмітку 1.10.2 «Позначення місць 

де заборонено стоянку ДТЗ» (жовтий конверт). 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля ЗОШ -22 

перехід до парку. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ внести в титульні списки виконання робіт по облаштуванню 

піднятого пішохідного переходу біля ЗОШ -22 перехід до парку на вул. 

Молодіжній. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення Марків В.Д. та власників гаражів щодо 

встановлення шлагбауму при в’їзді до гаражів (за власні кошти) розташованих у 

будинку № 51Д, Е по вул. Б. Хмельницького та встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Урожайна 

між буд. № 51Г по вул. Б. Хмельницького та огорожею ресторану «Чотири 

сезони» по вул.Урожайна,5. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ встановити пристрій примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) по вул. Урожайна між буд. № 51Г по вул. Б. 

Хмельницького та огорожею ресторану «Чотири сезони» по вул. Урожайна,5. 

КБДР пропонує прийняти рішення загальнобудинковими зборами 

відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирних будинках» щодо встановлення шлагбауму при в’їзді до 

гаражів так, як дана територія знаходиться у користування ОСББ. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП Івано-Франківської 

обласної ради з експлуатації майна щодо нанесення розмітки 1.10.2 

«Конверт» і 1.4 на в’їзд на службову стоянку зі сторони вул. Шпитальна та 

внести відповідні зміни в ОДР на вул. Шпитальній. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 
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18. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення сферичного дзеркала на 

перехресті вул. Височана - вул. Шухевичів - вул. Міхновського. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ замовити та встановити сферичне дзеркало на перехресті вул. 

Височана - вул. Шухевичів - вул. Міхновського. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Дехтяр А.Ю. щодо нанесення дорожньої 

розмітки «Пішохідний перехід» по вул. Набережна,2 також встановити 

острівець безпеки. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ направити листа в УКБ ОДА щодо нанесення дорожньої розмітки 

«Пішохідний перехід» по набережній ім. Стефаника. 

 

20. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків на розтяжці 3.21 

«В’їзд заборонено» -2шт. та 4.12 «Доріжка для велосипедистів» -1шт. з 

табличкою 7.9 «Смуга руху» -3шт. на перехресті вул. Новгородська – Тичини - 

Заклинських. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 

КП «МДК» перенести з опори дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено» -

2шт. на розтяжку на перехресті вул. Новгородська – Тичини - Заклинських. 

 УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 3.21 

«В’їзд заборонено» -1шт. та 4.12 «Доріжка для велосипедистів» -1шт. з 

табличкою 7.9 «Смуга руху» -4шт. та внести відповідні зміни в схему ОДР. 

 

21. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд 

заборонено» на в’їзді у двір між будинками на вул. Півн. Бульвар 8А та 10. 

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

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 3.1 

«Рух заборонено» » на в’їзді у двір між будинками на вул. Півн. Бульвар 8А та 

10 та внести відповідні зміни в схему ОДР. 

 

22. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення пішохідних сфітлофорів з 

таймером на перехресті вулиць Галицька-Пасічна-Тролейбусна. 

ВИРІШИЛИ: 
 КП « Івано-Франківськміськсвітло» збільшити час зеленого світла на 2 

секунди для пішоходів на перехресті вулиць Галицька-Пасічна-Тролейбусна. 

 

23. СЛУХАЛИ: Щодо облаштованого перехрестя з круговим рухом на 

вул. Півд. Бульвар – В. Великого, острівців безпеки на вул. Довженка та вул. І. 

Павла ІІ. 
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ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ в межах проекту виконати незакінчені роботи на вул. Півд. 

Бульвар – В. Великого. 

ДЖКПБ згідно проекту виконати роботи на вул. Довженка. 

ДЖКПБ нанести дорожню розмітку згідно нової затвердженої схеми ОДР 

в межах проекту на вул. І. Павла ІІ. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення УПП повторно щодо перенесення 

дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» з вул.Деповської,5. 

ВИРІШИЛИ: 
 КП «МДК» перенести дорожній знак 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» з 

вул. Деповської,5 до буд. №19 на вул. Деповська(перед автомийкою при русі в 

центр). 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення таймерів з відліком 

часу на світлофорах для пішоходів на вул. Вовчинецька – Надрічна (біля ТЦ 

«Велес»). 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ вивчити та розробити комплексний проект перехрестя вул. 

Вовчинецька – Надрічна (біля ТЦ «Велес»). 

 

26. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення примусових обмежувачів руху по 

вул. Селянська 8, та вул. Селянська 28 оскільки на щойно відремонтованій вул. 

Селянській повністю відсутні тротуари та встановлення відповідних дорожніх 

знаків 1.11 «Пагорб»3.29 «Обмеження максимальної швидкості» та 

встановлення дорожнього знаку 5.31 "Житлова зона" на вул. Селянська 

(перехрестя із вул. Миру). 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити.  

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 1.11 

«Пагорб» 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» та встановлення 

дорожнього знаку 5.31 "Житлова зона" на вул. Селянська (перехрестя із вул. 

Миру) та внести відповідні зміни в схему ОДР. 

 

 27. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки беручи до уваги 

відсутність затверджених ОДР по вул. Промислова, вул. Сагайдачного,вул. 

Манюха, вул. Деповська, вул. Й.Сліпого. вул. Кисілевської, вул. Вагилевича, вул. 

П. Мирного, вул. Дудаєва, вул. Максимовича, вул. Ребета, вул. Стуса. 

ВИРІШИЛИ: 
 Робочій групі з організації дорожнього руху обстежити вул. 

Промислова, вул. Сагайдачного,вул. Манюха, вул. Деповська, вул. Й.Сліпого. 

вул. Кисілевської, вул. Вагилевича, вул. Дудаєва, вул. Максимовича, вул. Ребета 
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та вул. Стуса та скласти дефектні акти та акти обстеження, після чого УТІЗ 

нанести дорожню розмітку по вищевказаних вулицях. 

 

28. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців ОСББ «Серафіні» щодо 

встановлення стовпчиків та рухомого механізму обмежуючих заїзд 

автотранспорту на тротуари та газони прибудинкових територій та 

департаменту соцполітики та блокування воріт. 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ встановити бетонні кулі на тротуарі на прилеглій території до 

ОСББ та департаменту соцполітики на вул. Шпитальна. 

 

 29. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Скиданчука В. М. 

щодо зміни дорожньої розмітки подвійної суцільної смуги на переривчасту 

лінію по вул. Галицька при в’їзді та виїзді з підприємства ДП ВО «Карпати» та 

дорожньої розмітки подвійної суцільної смуги на переривчасту лінію на вул. 

Івасюка, 24, 26, 28. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити щодо зміни дорожньої розмітки подвійної суцільної смуги на 

переривчасту лінію по вул. Галицька при в’їзді та виїзді з підприємства ДП ВО 

«Карпати» у зв’язку з позицією УПП. 

 УТІЗ нанести дорожню розмітку відповідно до розробленої та 

затвердженої нової схеми ОДР по вул. Івасюка. 

 

 30. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо надання 

дозволу на влаштування заїзних кишень для паралельного паркування по вул. 

Незалежності, 83. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ УПП доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 
 

 31. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Віськових Ветеранів, 3А, 4, 

6А. щодо встановлення дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна зона» на в’їзді у 

двір. 

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

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

5.31 «Житлова зона» та внести відповідні зміни в схему ОДР. 

 

 32. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Лепкого,48 щодо зміни 

нанесеної дорожньої розмітки для можливості заїзду у двір при русі зі сторони 

ж/д вокзалу. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити, оскільки дорожня розмітка нанесена згідно затвердженої схеми 

ОДР. 
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33. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків 

3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Мазепи біля переходу з парку ім. Шевченка 

на міське озеро в сторону міста та з міста. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ забезпечити встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку 

заборонено»- 2шт. на вул. Мазепи біля переходу з парку ім. Шевченка на міське 

озеро в сторону міста та з міста згідно робочого проекту вул. Мазепи. 
 

34. СЛУХАЛИ: Звернення настоятеля чоловічого монастиря 
«Воплоченого слова» о. Йосафата (Бойко В.П.) щодо влаштування 

світлофорного регулювання з кнопкою поблизу зупинки громадського 

транспорту на перехресті вулиць Садової та Набережної ім. В. Стефаника. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ УПП ДЖКПБ ТзОВ «Проф Груп» вивчити дане питання з виходом 

на місце та винести на наступне засідання КБДР. 
 

35. СЛУХАЛИ: Звернення виробничого підрозділу «Івано-

Франківської дистанції колії» щодо надання дозволу на виконання ремонтних 

робіт на залізничному переїзді з повним перекриттям проїзної частини по вул. 

Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити при умові виконання ремонтних робіт на залізничному переїзді 

проїзної частини по вул. Коновальця 15.07.2017р. з суботи на неділю після 21.00 

год., погодити з УПП встановлення відповідних інформаційних дорожніх 

знаків. 

ДЖКПБ зпрофілювати вул. Польову. 

 

36. СЛУХАЛИ: Звернення керівника магазину «Vodafone» Івано-

Франківськ ПАТ «ВФ Україна» Л. Тітенко щодо надання дозволу на 

влаштування пандусу для доступу людей з особливими потребами в магазин за 

адресою вул. Незалежності, 10А. 

ВИРІШИЛИ: 
КБДР не заперечує за умови погодження з департаментом 

містобудування, архітектури та культурної спадщини. 

 

37. СЛУХАЛИ: Звернення директора БО «Тепле місто» Ю. Филюка 
щодо надання дозволу на встановлення парклету на одній із вулиць згідно 

додатку. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити встановлення парклету на площі Ринок без займання місця для 

паркування і також погодити з оператором І-паркувальної зони ФОП 

Гавриляком М.Б.  
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38. СЛУХАЛИ: Звернення голови апеляційного суду в Івано-

Франківській області Б. Гриновецького щодо облаштування паркувального 

майданчику біля будинку Правосуддя на вул. Грюнвальдській, 11, а також 

внесення змін в організацію дорожнього руху на вулиці Толстого (демонтажу 

встановлених дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено»). 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити у облаштуванні паркувального майданчику біля будинку 

Правосуддя на вул. Грюнвальдській, 11 та демонтажі дорожнього знаку 3.34 

«Зупинку заборонено» на вул. Толстого у зв’язку з заходами безпеки. 

 

39. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку на вул. Петлюри, 1 
щодо встановлення пристроїв обмеження руху або пристроїв примусового 

зниження швидкості типу «лежачий поліцейський» в дворі будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

40. СЛУХАЛИ: Звернення муніципальної інспекції з благоустрою 

щодо демонтажу самовільно встановленого пристрою обмеження руху, який 

перешкоджає заїзду у двір на вул. Мазепи, 1. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ демонтувати самовільно встановлений пристрій обмеження руху 

на вул. Мазепи,1. 

 

41. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо затвердження титульного 

списку на установку перильних загороджень та обмежуючих пристроїв. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ УПП вивчити та винести на наступне засідання КБДР. 

 

42. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення дорожнього 

знаку 3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 8т, заборонено» на 

в’їзді на вул. Шевченка зі сторони вул. Гординського. 

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

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 7т, заборонено» на в’їзді 

на вул. Шевченка зі сторони вул. Гординського та внести відповідні зміни в 

схему ОДР. 

 

43. СЛУХАЛИ: Звернення депутата О. Капустяка щодо встановлення 

засобів обмеження руху на алеї по вул. Валовій (зі сторони вул. Дністровської). 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити.  
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На даний час проводяться будівельні роботи по будівництву церкви на 

вул. Валовій, відповідно є потреба у підвезенні будівельних матеріалів важкою 

технікою. 

 

44. СЛУХАЛИ: Звернення І. Буянової щодо заборони стоянки 

транспортних засобів під вікнами мешканки в дворі будинку на вул. 

Коновальця, 147. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 

45. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Спілка забудівників» щодо надання 

дозволу на проведення кабельних та водопровідних мереж на вул. Мельника. 

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. 

 

46. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Торговий сервіс» щодо надання 

дозволу на прокладання каналізації на вул. Дністровській, 5. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити при умові проведення розкопки методом проколу 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. 

КП «Водоекотехпром» відновити покриття проїзної частини та розмітку 

холодним пластиком. 

 

47. СЛУХАЛИ: Звернення ТДВ «Івано-Франківське обласне 

підприємство автобусних станцій» щодо надання дозволу на будівництво на 

вул. Горбачевського, 14а. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити при умові погодження з ДЖКПБ. 

 

48. СЛУХАЛИ: Звернення Гавриш Р. М. щодо надання дозволу на 

прокладання водопроводу до житлового будинку на розі вулиць Незалежності-

Залізнична. 

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; 
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- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

49. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Код Груп» щодо надання дозволу на 

прокладання водопроводу та водовідведення на вул. Січинського. 

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. 

 

50. СЛУХАЛИ: Звернення Дутки Л. М. щодо отримання дозволу на 

прокладання зовнішніх мереж водопроводу та каналізації на вул. Флотська, 9А 

та 9Б. 

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. 

 

51. СЛУХАЛИ: Звернення Релігійної громади УГКЦ Святого 

архистратига Михаїла щодо надання дозволу на будівництво зовнішніх мереж 

каналізації молитовної каплиці на вул. Гаркуші, 36. 

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. 

 

52. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Баумкомфорт» щодо надання 

дозволу на встановлення газопроводу та каналізації на вул. Мазепи, 160а. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

53. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Каскад-Буд» щодо надання дозволу на 

прокладання водопроводу та каналізації до будинку АТО в районі ТЦ «Арсен». 

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. 
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вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

ПРОТОКОЛ № 7від 26.06.2017року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 16 

 

54. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Тріо-Буд» щодо надання дозволу на 

прокладання ЛЕП від ТП-294 до будинку на вул. Потічна, 1Д в с. Вовчинець. 

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. 

 

55. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Брот» щодо надання дозволу на 

капремонт каналізаційної мережі на вул. Вовчинецька,192. 

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. 

 

56. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Слюсар Р.І. щодо встановлення 

тимчасової огорожі для встановлення МАФ на вул. Галицька між буд.№47 та 

№49. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити встановлення тимчасової огорожі для встановлення МАФ на 

вул. Галицька між буд.№47 та №49. 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

 
 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                І.Щурик 

http://www.mvk.if.ua/

