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Головуючий  

Войтик 

Вадим Геннадійович 

член виконавчого комітету, заступник голови комісії; 

 

 

 

Секретар комісії  

Ганчак 

Олег Васильович 

 

 

Присутні  

 

Авраменко Володимир 

Васильович  

 

Нижник Дмитро 

Іванович  

 

 

Бурко Віталій Миколайович 

 

 

Ковальчук Володимир 

Григорович  

 

 

Коман Андрій Іванович 

 

Кукула Степан Іванович      

начальник управління транспорту та зв’язку 

міської ради,; 

 

 

 

 

 

начальник управління експлуатації мереж № 2 КП 

«Івано-Франківськводоекотехпром»; 

 

директор Департаменту містобудування, архітектури 

та культурної спадщини міської ради; 

 

заступник директора КП «ДРЕУ», депутат міської 

ради; 

 

 

начальник управління капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 

 

архітектор; 

 

голова ліквідаційної комісії КП «Муніципальна 

інспекція з благоустрою; 

 

Смушак Михайло 

Володимирович 

 

Строїч Андрій 

Петрович 

 

Федорків Мирослав 

Мирославович 

директор Департаменту житлової, комунальної 

політики та благоустрою міської ради;  

 

депутат міської ради; 

 

 

провідний фахівець Департаменту комунального 

господарства, транспорту і зв’язку виконавчого 

комітету міської ради; 
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Харук Роман Романович 

 

 

 

 

Царьов Віталій Сергійович  

 

 

Шуневич Андрій 

Володимирович 

 

депутат міської ради, голова постійної депутатської 

комісії з питань житлово-комунального господарства, 

представник Асоціації перевізників; 

 

старший інспектор з особливих доручень Управління 

превентивної діяльності  ГУНП України в Івано-

Франківській області; 

 

директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»; 

Яцишин Ярослав 

Богданович 

член виконавчого комітету. 

 

 

 

Порядок денний: 
1.СЛУХАЛИ: вул. Г.Мазепи – С.Стрільців – прокладання електричного кабелю – ПП 

«Альфа Енерго Груп»; 

1.ВИРІШИЛИ: Погодити. Розкопку проводити із застосуванням огородження, освітлення, 

вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням відновлення благоустрою. 

При завершенні робіт виготовити контрольну геодезичну зйомку.  

Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради протягом 

10 днів подати пропозиції щодо вимог до прийняття на розгляд комісією проектних 

документів що стосуються виконання робіт, реконструкції мереж. 

 

2.СЛУХАЛИ: вул. Чорновола, 3 – прокладання електричного кабелю – ПП «Альфа Енерго 

Груп»; 

2.ВИРІШИЛИ: Відмовити. Заявнику подати альтернативний проект який б не передбачав 

розкопки вул..Січових Стрільців. 

 

2а.СЛУХАЛИ: вул. Новгородська 16а – прокладання електричного кабелю – ПП «Альфа 

Енерго Груп»; 

2а.ВИРІШИЛИ: Погодити. Розкопку проводити із застосуванням огородження, освітлення, 

вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням відновлення благоустрою. 

При завершенні робіт виготовити контрольну геодезичну зйомку.  

Конфігурацію благоустрою території погодити в Департаменті житлової, комунальної 

політики та благоустрою міської ради 

. 

3.СЛУХАЛИ: вул. Вовчинецька – Привокзальна – прокладання електричного кабелю – 

ринок «Вотум»; 

3.ВИРІШИЛИ: Відмовити. 

 

4.СЛУХАЛИ: вул. Галицька, 1 – прокладання каналізації – фізична особа Резник Д.Д.; 

4.ВИРІШИЛИ: Погодити. Заявнику погодити з ГУНП України в Івано-Франківській області 

перекриття вулиці. Роботи виконати з 1 березня, протягом одної ночі, відновлення розкопки 

забезпечити протягом 7 днів з дня розкопки. Розкопку проводити із застосуванням 

огородження , освітлення, вивозу грунту, засипкою щебенем та наступним відновленням 

дорожнього полотна. 
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5.СЛУХАЛИ: вул. Молодіжна – Проектна – Кисілевської, 42 – прокладання водопроводу, 

каналізації, газопроводу – ПП «Космал»; 

5.ВИРІШИЛИ: погодити, отримавши погодження на розкопку укласти угоду на 

обслуговування мережі з ІФ ВЕТП. Розкопку проводити із застосуванням огородження, 

освітлення, вивозу грунту, засипкою щебенем та наступним відновленням покриття. 

 

6.СЛУХАЛИ: вул. Б.Хмельницького, 65 – Вишнева, 6а – прокладання водопроводу, 

каналізації – фізична особа Коваль І.О 

6.ВИРІШИЛИ: Погодити. Заявнику погодити з ГУНП України в Івано-Франківській області 

перекриття вулиці. Розкопку проводити із застосуванням огородження , освітлення, вивозу 

грунту, засипкою щебенем та наступним відновленням покриття. Роботи виконати до 1 

березня. 

 

7.СЛУХАЛИ: вул. Набережна – садове товариство «За мир» - прокладання каналізації – 

Сухоручко В.М. 

7.ВИРІШИЛИ: управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, 

Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради 

опрацювати питання щодо розташування мереж вул. Набережна – садове товариство «За 

мир» . Повторно винести на розгляд комісії. 

 

8.СЛУХАЛИ:  Депутат Саварин І. В. - щодо встановлення шлагбаума на вул. Сахарова між 

буд. 34А-38 

8.ВИРІШИЛИ: Відмовити. 

 

9.СЛУХАЛИ:  Начальник управління Укртрансінспекції О. Суковатий щодо облаштування 

понижень на пішохідних переходах, озвучення світлофорів, влаштування тактильної плитки 

біля АС 1-4. 

9.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради 

врахувати пропозицію при виконанні ремонтних робіт біля АС 1-4. 

 

10.СЛУХАЛИ: Салига Ю. П. щодо перекриття проїзду між двором будинку по 

вул. Пасічна,1 та школою-садком №6. 

10.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради врахувати пропозицію при затвердженні титульних списків виконання робіт. На комісії 

з безпеки руху погодити схему організації руху. 

 

11.СЛУХАЛИ: Мельничук Р. В. щодо облаштування вузьких тротуарів під залізничним 

шляхопроводом по вул. Вовчинецькій. 

11.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради  підготувати пропозиції  щодо збільшення простору тротуару. 

 

12.СЛУХАЛИ: Голова ОСББ ―Затишок-6‖ Паїк. С. М. щодо перекриття проїзду поруч з 

будинком по вул. Хоткевича, 44-Г 

12.ВИРІШИЛИ: Вивчити питання щодо права власності чи користування земельною 

ділянкою. Питання розглянути на наступному засіданні комісії. 

 

13.СЛУХАЛИ:  ДКГ щодо облаштування пішохідного переходу до собору біля АС — 2. 



___________________________________________________________________________ 

Управління транспорту та зв’язку  Івано-Франківської міської ради 

вул.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 551855, e-mail:mvk@il.if.ua, 

ПРОТОКОЛ 

міської комісії з безпекидорожнього руху 

Сторінка   1 з 2 

13.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради врахувати пропозицію при затвердженні титульних списків виконання робіт. 

 

14.СЛУХАЛИ:  ДКГ щодо перенесення контейнерного майданчика на вул. Пд. Бульвар,36 

14.ВИРІШИЛИ: Питання винести на розгляд профільної комісії. 

 

15.СЛУХАЛИ: Дівончук А. І. Про встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості по вул. Пд. Бульвар, біля ЗОШ №4. 

15.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради врахувати пропозицію при виготовленні проектної документації улаштування кільцевої 

розв’язки. 

 

16.СЛУХАЛИ:   Сусак Л. В. щодо встановлення світлофору на перехресті вул. Коновальця 

— Василишина. 

16.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради в майбутньому врахувати пропозицію при виготовленні проектної документації 

ремонту вулиць. 

 

17.СЛУХАЛИ:  Депутат Капустяк О. І. щодо  встановлення пристроїв примусового 

зниження швидкості по вул. Коновальця, 86. 

17.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради, КП «ДРЕУ» за вказаною адресою забезпечити: освітлення двох переходів, відновити 

дорожню розмітку та дорожні знаки. 

 

18.СЛУХАЛИ:  Жовтюк Б. щодо встановлення трьох пристроїв примусового зниження 

швидкості по вул. Пулюя. 

18.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради виготовити  схему організації руху на вул..Пулюя. 

 

19.СЛУХАЛИ:   Ломпас С. М. щодо надання дозволу на в'їзд вантажного автомобіля на вул. 

Незалежності -Л. Бачинського. 

19.ВИРІШИЛИ: Відмовити. 

 

20.СЛУХАЛИ:  ТзОВ ―Вестборд‖ щодо влаштування огороджувальних стовпчиків на 

тротуарі біля зупинки ―ЦУМ‖ по вул. Галицькій. 

20.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради унеможливити паркування на вказаній території при виконання капремонту 

благоустрою площі перед універмагом. 

 

21.СЛУХАЛИ:. Лисюк В. щодо встановлення знаку ―Пішохідний перехід‖ та нанесення 

відповідної розмітки на перехресті вул. Симоненка — Миколайчука. 

21.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради , КП «ДРЕУ» за вказаною адресою відновити дорожню розмітку та дорожні знаки. 

 

22.СЛУХАЛИ:  Головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Остяк Р. щодо  

благоустрою, встановлення дорожніх знаків, монтажу пристроїв примусового зниження 

швидкості та влаштування паркінгу на вул. Сагайдачного, поруч з ОКІЛ. 

 22.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради звернутись до РФ «Львівська залізниця» щодо погодження благоустрою прилеглої 
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території, звернутись до постійної депутатської комісії з питань бюджету щодо виділення 

коштів на влаштування стоянки. У встановленні знаків відмовити.  

 

23.СЛУХАЛИ: Дівончук А. І. щодо прийняття заходів, спрямованих на зниження 

аварійності на перехресті Пд. Бульвару та вул. Володимира Великого. 

23.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради врахувати пропозицію при виготовленні проектної документації улаштування кільцевої 

розв’язки. 

 

24.СЛУХАЛ  Женчак В. М. щодо незаконного руху автотранспорту по прибудинковій 

території  будинку по вул. Тичини, 20. 

24.ВИРІШИЛИ: Відмовити. Пропозиція буде врахована при будівництві нової дороги. 

 

25.СЛУХАЛИ:   Кузнєцов О. Б. щодо встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості по вул.Василишина та вул. Весняній без погоджень та знаків. 

25.ВИРІШИЛИ: Відмовити. 

  

26.СЛУХАЛИ:  Депутат Гаєвський С. Б. щодо демонтажу бетонного блоку на проїжджій 

частині по вул. Достоєвського, 12. 

26.ВИРІШИЛИ: Комісія не заперечує щодо демонтажу бетонних блоків.  

 

27.СЛУХАЛИ:   Голова будинкового комітету вул. Мазепи, 52 Томашевський В. А. щодо 

облаштування транспортної інфраструктури для паркування власного автотранспорту 

батьків, які привозять дітей у дитячий садок ―Бджілка‖. 

27.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради врахувати пропозицію при виготовленні проектної документації ремонту вулиці 

Мазепи. 

 

28.СЛУХАЛИ:  Депутат Капустяк О. І. щодо встановлення антипаркувальних стовпців на 

тротуарі вздовж будинку по вул. Є. Коновальця,90 . 

28.ВИРІШИЛИ:Повторно розглянути після затвердження зовнішнього вигляду МАФ 

(півкуль-обмежувачів для в’їзду автомобілів) 

 

29.СЛУХАЛИ:  Начальник філії-облуправління ПАТ ―Державний ощадний банк України‖ 

Кричук В. Я. щодо встановлення дорожнього знаку ‖Зупинка заборонена‖ по вул. 

Мельничука зі сторони адмінбудівлі ПАТ ―Ощадбанк‖, або вирішення питання щодо 

організації одностороннього руху транспортних засобів по вул. Мельничука. 

29.ВИРІШИЛИ: пропозицію буде розглянуто при затвердженні ІІ паркувальної зони міста.  

 

30.СЛУХАЛИ:   Дубів Ю. М.щодо продовження вул. Циганкова і з'єднання її з вул. Пулюя. 

30.ВИРІШИЛИ: Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради опрацювати питання, подати пропозиції.  

 

31.СЛУХАЛИ: Кир Володимир Війтишин щодо встановлення пристроїв примусового 

зниження швидкості на пішохідному переході по вул. Василіянок, 60. 

31.ВИРІШИЛИ: Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради виготовити проект влаштування острівця безпеки. 

 

 



___________________________________________________________________________ 

Управління транспорту та зв’язку  Івано-Франківської міської ради 

вул.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 551855, e-mail:mvk@il.if.ua, 

ПРОТОКОЛ 

міської комісії з безпекидорожнього руху 

Сторінка   1 з 2 

32.СЛУХАЛИ:  ДКГ щодо влаштування зупинок громадського транспорту по вулицях 

Пулюя, Довгій, Набережній 

32.ВИРІШИЛИ: розглянути на наступному засіданні 

 

33.СЛУХАЛИ:   ДКГ щодо затвердження титульних списків. 

33.ВИРІШИЛИ: розглянути на наступному засіданні 

 

34.СЛУХАЛИ: Янецький В.Р. щодо заборони паркування і в’їзду автотранспорту в 

центральну частину міста у денний час 

34.ВИРІШИЛИ: не підтримано. 

 

35.СЛУХАЛИ: Хом’як Г.Й щодо перенесення зупинки на вул. Галицька, навпроти 

ресторану «Овен» 

35.ВИРІШИЛИ: не підтримано. 

 

 

 

Головуючий Вадим Войтик 

 

Секретар комісії Олег Ганчак 


