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Версія 01 

Змінено сторінок 00/8 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 6 від 30.05.2018року 

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»; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ 

СОІУ; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

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

Франківська; 

Баран О.К. – заст. начальника управління генерального плану та містобудівного 

кадастру Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради; 

Стахів О.М. – голова правління «Спілка перевізників Івано – Франківська». 

 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення Павлишина З.Г. щодо встановлення стовпчиків у дворі будинку 

№40 по вул. Південний бульвар щоб не було проїзду з нашої вулиці до дитячого 

центру «Чубі-Бум». 

2. Звернення Стефанишин В.В. щодо встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Б. Хмельницького,25А. 

3. Щодо перенесення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 

5.41.2 «Кінець пункту автобуса» по вул. Петлюри,16 (Хлібокомбінат в напрямку 
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вул. Коновальця) на 50м в сторону вул. Коновальця. 

4. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо демонтажу або 

перенесенні пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) розташованого біля будинків № 17, 19, 24 по вул. Українських 

Декабристів. 

5. Звернення депутата міської ради Гаєвського С.Б. щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. 

Дорошенка,27 поблизу магазину «Каріна». 

6. Звернення голови ОСББ «Домівка – ІФ» щодо встановлення дорожнього 

знаку «Паркування заборонено» з табличкою про подальшу евакуацію на в’їзді 

від вул. П. Орлика. 

7. Щодо встановлення електронного табло на зупинках громадського 

транспорту по вул. Федьковича,91 «ОКЛ», вул. Галицька,142 «Радіозавод», вул. 

Незалежності, 46 «Космос» (з центру), вул. Незалежності,97 «Космос» (в 

центр). 

8. Звернення Івано-Франківської дистанції колії Львівської залізниці щодо 

встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно акту 

комісійного обстеження залізничних переїздів дистанції колії Львівської 

залізниці (додаток додається). 

9. Звернення Івано-Франківської дистанції колії Львівської залізниці щодо 

ремонту залізничного переїзду на вул. Автоливмашівська, с. Хриплин. 

10. Звернення УПП щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у місцях 

концентрації ДТП в м. Івано-Франківську, а саме: 

      1. На кільцевій розв’язці вул. Мазепи – Крихівецька – Довженка - набережна 

ім. В. Стефаника не встановлено напрямні острівці. 

     2. На перехресті вул. Незалежності – Хриплинська не відремонтовано 

дорожнє покриття та не нанесена дорожня розмітка. 

     3. На перехресті вул. Івасюка – Хоткевича не влаштовано тротуари, не 

встановлені пішохідні світлофори. 

     4. На перехресті вул. Галицька – Пасічна не відремонтовано перильне 

загородження, заниженні від рівня дорожнього покриття дощозливні решітки. 

      Також вкрай необхідно: 

     1.здійснити запроектовану реконструкцію перехрестя вул. Галицька- 

Целевича із влаштуванням лівоповоротної смуги та світлофорного об’єкту; 

     2. виконати благоустрій із влаштуванням тротуарів, перильного огородження 

та пішохідних світлофорів на перехресті вул. Калуське шосе – Галицька - 

Горбачевського; 

     3. побудувати запроектовану кільцеву розв’язку на перехресті вул. Довга– 

Берегова – Північний бульвар. 

11. Звернення ДЖКПБ з рекомендованими місцями для монтажу 

автоматичних болардів, а саме: по 2 боларди для регулювання руху на кожному 

з перехресть вул. Л. Українки – Галицька, вул. Л. Українки - С. Мартинця, а 

також Міцкевича- Грушевського, оскільки ширина проїжджої частини на них 

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


___________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

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

ПРОТОКОЛ № 6 від 30.05.2018року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 8 

становить 3,4 м. Інші боларди рекомендуємо розмістити на перехресті вул. 

Галицької та С. Мартинця, між головним корпусом Івано-Франківського 

національного університету та пасажем Гартенбергів та при заїзді на територію 

перед Архікатедральним собором. 

12. Звернення УДС України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській 

області щодо застосування обмеження руху та заборони руху автомобільними 

дорогами загального користування державного значення великовагових 

транспортних засобів фактичною масою понад 24т і навантаження на вісь 

більше 7т, просять визначення можливих місць з тимчасовим розміщенням 

(стоянки) великовагового транспорту. 

13. Звернення Пашковського Б.В. щодо встановлення дорожніх знаків 4.14 

«Доріжка для пішоходів і велосипедистів» з обох сторін моста на вул. Галицька. 

14. Звернення голови ГО «Західноукраїнський рух автомобілістів» Ілюка 

Р.М. щодо встановлення острівця безпеки та пішохідного переходу на вул. 

Івасюка,26а навпроти Івасюка,7. 

15. Звернення Коржака В.В. щодо встановлення дорожнього знаку 5.33 

«Пішохідна зона» та 5.29.1 «Тупик» на вул. Опільського в зв’язку з тим, що дана 

вулиця вкінці має суттєве звуження і проїзд любого транспорту створює загрозу 

пішоходам. 

16. Звернення Сем'янчука І.В. з пропозицією запровадження одностороннього 

руху по вул. Ботанічній. 

17. Звернення Тернівської І. В. з пропозицією встановити лежачі поліцейські 

на вул. Любачівського. 

18. Звернення голови ОСББ "Коперніка 2" Москаленка Л. В. щодо 

можливості під'їзду до будинку по вул. Коперніка, 2. 

19. Звернення власника ТЦ «Ідеал» щодо розблокування шляхів під'їзду до 

ТЦ «Ідеал» та ТЦ «Вега» торгівельним майданчиком по вул. Тринітарській та 

повна або часткова заміна стаціонарних загороджувальних конструкцій 

(бетонних стовпчиків) на рухомі.  

20. Звернення голови ОСББ "Короля Данила 14, 14А щодо легалізації 

стовпчиків у дворі. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звернення Павлишина З.Г. щодо встановлення 

стовпчиків у дворі будинку №40 по вул. Південний бульвар щоб не було проїзду 

з нашої вулиці до дитячого центру «Чубі-Бум». 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити встановлення бетонних півкуль за власні кошти мешканців за 

умови погодження з ДЖКПБ. 

 

          2. СЛУХАЛИ: Звернення Стефанишин В.В. щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Б. 
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Хмельницького,25А. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ встановити берлінську подушку після проведення тендеру . 

 

          3. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту автобуса» по вул. Петлюри,16 

(Хлібокомбінат в напрямку вул. Коновальця) на 50м в сторону вул. Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити перенесення зупинки громадського транспорту та  дорожніх 

знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту автобуса».  

Встановлення зупинки здійснити за умови погодження з КП «Івано-

Франківськводоекотехпром».  

КП «МДК» перенести дорожні знаки. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 

демонтажу або перенесенні пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) розташованого біля будинків № 17, 19, 24 по вул. 

Українських Декабристів. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у демонтажі та перенесенні пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський).  

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гаєвського С.Б. щодо 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Дорошенка,27 поблизу магазину «Каріна». 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський). 

 

          6. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Домівка – ІФ» щодо 

встановлення дорожнього знаку «Паркування заборонено» з табличкою про 

подальшу евакуацію на в’їзді від вул. П. Орлика. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього 

знаку 3.34 «Зупинку заборонено». 

 

          7. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення електронного табло на зупинках 

громадського транспорту по вул. Федьковича,91 «ОКЛ», вул. Галицька,142 

«Радіозавод», вул. Незалежності, 46 «Космос» (з центру), вул. Незалежності,97 

«Космос» (в центр). 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити місця встановлення та забезпечити їх монтаж. 
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8. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківської дистанції колії 

Львівської залізниці щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення 

дорожньої розмітки відповідно акту комісійного обстеження залізничних 

переїздів дистанції колії Львівської залізниці (додаток додається). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно акту комісійного 

обстеження залізничних переїздів. 

 

         9. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківської дистанції колії 

Львівської залізниці щодо ремонту залізничного переїзду на вул. 

Автоливмашівська, с. Хриплин. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити з УПП та Службою автомобільних доріг встановлення 

відповідних інформаційних дорожніх знаків. Надати листа в УТІЗ з датою 

проведення робіт та схему об’їзду погоджену УПП. Протягом доби виконати 

відповідні роботи по ремонту залізничного переїзду на вул. Автоливмашівська, 

с. Хриплин.  

 

          10. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху у місцях концентрації ДТП в м. Івано-Франківську, а саме: 

      1. На кільцевій розв’язці вул. Мазепи – Крихівецька – Довженка - набережна 

ім. В. Стефаника не встановлено напрямні острівці. 

     2. На перехресті вул. Незалежності – Хриплинська не відремонтовано 

дорожнє покриття та не нанесена дорожня розмітка. 

     3. На перехресті вул. Івасюка – Хоткевича не влаштовано тротуари, не 

встановлені пішохідні світлофори. 

     4. На перехресті вул. Галицька – Пасічна не відремонтовано перильне 

загородження, заниженні від рівня дорожнього покриття дощозливні решітки. 

      Також вкрай необхідно: 

     1.здійснити запроектовану реконструкцію перехрестя вул. Галицька- 

Целевича із влаштуванням лівоповоротної смуги та світлофорного об’єкту; 

     2. виконати благоустрій із влаштуванням тротуарів, перильного огородження 

та пішохідних світлофорів на перехресті вул. Калуське шосе – Галицька - 

Горбачевського; 

     3. побудувати запроектовану кільцеву розв’язку на перехресті вул. Довга– 

Берегова – Північний бульвар. 

ВИРІШИЛИ: 

 Перенести дане питання на наступне засідання КБДР. 

 

          11. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ з рекомендованими місцями для 

монтажу автоматичних болардів, а саме: по 2 боларди для регулювання руху на 
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кожному з перехресть вул. Л. Українки – Галицька, вул. Л. Українки - С. 

Мартинця, а також Міцкевича- Грушевського, оскільки ширина проїжджої 

частини на них становить 3,4 м. Інші боларди рекомендуємо розмістити на 

перехресті вул. Галицької та С. Мартинця, між головним корпусом Івано-

Франківського національного університету та пасажем Гартенбергів та при 

заїзді на територію перед Архікатедральним собором. 

ВИРІШИЛИ: 

         УТІЗ замовити ПКД для монтажу автоматичних болардів на перехресті 

вул. Галицької та С. Мартинця, між головним корпусом Івано-Франківського 

національного університету та пасажем Гартенбергів та при заїзді на територію 

перед Архікатедральним собором. Забезпечити внесення змін в титул. 

Перенести по 2 боларди на перехресті вул. Галицької та С. Мартинця, між 

головним корпусом Івано-Франківського національного університету та 

пасажем Гартенбергів та при заїзді на територію перед Архікатедральним 

собором з  перехресть вул. Л. Українки – Галицька, вул. Л. Українки - С. 

Мартинця, а також Міцкевича- Грушевського. 

УТІЗ замовити ПКД для монтажу  болардів на вул. Шевченка – 

Гординського 3 щт. та на вул. Шевченка – Крука 2 шт. Оголосити тендер на 

закупівлю болардів. 

 

         12. СЛУХАЛИ: Звернення УДС України з надзвичайних ситуацій в 

Івано-Франківській області щодо застосування обмеження руху та заборони 

руху автомобільними дорогами загального користування державного значення 

великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24т і 

навантаження на вісь більше 7т, просять визначення можливих місць з 

тимчасовим розміщенням (стоянки) великовагового транспорту. 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати інформацію, що місця визначення з тимчасовим розміщенням 

(стоянки) великовагового транспорту на вул. Юності перед магазином 

«Христина» за поворотом на ДБК м. Івано - Фрнанківськ, вул. Набережна ім. 

Стефаника біля Центру розвитку дитини м. Івано-Франківськ та перед знаком м. 

Івано-Франківськ зі сторони м. Надвірна. 

 

         13. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б.В. щодо встановлення 

дорожніх знаків 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів» з обох сторін 

моста на вул. Галицька. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів» - 4шт. з обох сторін моста 

на вул. Галицька. 

          ДЖКПБ провести терміново ремонт тротуару на мості через р. Б. 

Солотвинська по вул. Галицька. 
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         14. СЛУХАЛИ: Звернення голови ГО «Західноукраїнський рух 

автомобілістів» Ілюка Р.М. щодо встановлення острівця безпеки та 

пішохідного переходу на вул. Івасюка,26а навпроти Івасюка,7. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.14.3 та встановити дорожні знаки 

5.35.1-2шт. та 5.35.2-2шт. після проведення закупівлі та укладення договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків згідно затвердженої схеми 

організації дорожнього руху.  

УТІЗ замовити ПКД по встановленню острівця безпеки на пішохідному 

переході, внести зміни в титул. 

 

         15. СЛУХАЛИ: Звернення Коржака В.В. щодо встановлення 

дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна зона» та 5.29.1 «Тупик» на вул. Опільського 

в зв’язку з тим, що дана вулиця вкінці має суттєве звуження і проїзд любого 

транспорту створює загрозу пішоходам. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.29.1 «Тупик» - 2шт. на вул. Вербицького – Опільського та зі сторони 

вул. Білозіра. 

 

          16. СЛУХАЛИ: Звернення Сем'янчука І.В. з пропозицією 

запровадження одностороннього руху по вул. Ботанічній. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

          17. СЛУХАЛИ: Звернення Тернівської І. В. з пропозицією встановити 

лежачі поліцейські на вул. Любачівського. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. Дана вулиця знаходиться в капремонті. 

 

         18. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ "Коперніка 2" Москаленка 

Л. В. щодо можливості під'їзду до будинку по вул. Коперніка, 2. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ вивчити дане питання , винести на наступне засідання. 

 

         19. СЛУХАЛИ: Звернення власника ТЦ «Ідеал» щодо розблокування 

шляхів під'їзду до ТЦ «Ідеал» та ТЦ «Вега» торгівельним майданчиком по вул. 

Тринітарській та повна або часткова заміна стаціонарних загороджувальних 

конструкцій (бетонних стовпчиків) на рухомі.  

ВИРІШИЛИ: 

 Рішенням КБДР вирішено залишити встановлені стовпчики. 

 

          20. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ "Короля Данила 14, 14А 
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щодо легалізації стовпчиків у дворі. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ вивчити дане питання , винести на наступне засідання. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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