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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 10 від 31.08.2018року 

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: 

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

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

Франківськводоекотехпром»; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Суходольський О.С. – інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в Івано -Франківській області. 

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

благоустрою; 

Задорожняк І.М. – начальник першої Державної пожежно - рятувальної частини 

УДСНС в Івано – Франківській області; 

Осіпов О.Є. - представник громадської ради при Івано-Франківській міській 

раді; 

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

Жук Р.Д. - голова правління асоціації приватних таксистів м. Івано-Франківську; 

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

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

Франківська. 

 

Порядок денний: 

 

1. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо встановлення 

дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» на наступних ділянках: 

 - по парній і непарній стороні вул. Гончара (на всій протяжності вулиці); 

 - по парній стороні вул. Драгоманова (на всій протяжності вулиці); 

 - по парній стороні вул. Петрушевича (на всій протяжності вулиці); 

 - по непарній стороні вул. Грушевського ( на ділянках від вул. Гаркуші до вул. 

Шпитальної, на ділянці від вул. Шпитальної до вул. Мельничука і на ділянці від 

вул. Мельничука до вул. Драгоманова). 
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2. Звернення т.в.о. начальника Івано-Франківської міськрайонної філії ДУ 

«Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» Романюк Ю.М. щодо вмісту 

шкідливих речовин в атмосферному повітрі та рівнів звуку на території 

житлової забудови в зоні впливу вулиць з інтенсивним рухом транспорту в 

липні перевищення гранично-допустимої концентрації виявлено: 

1. Перехрестя вул. Вовчинецька - Привокзальна азоту 

діоксиду,(0,24мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), пилу (0,77мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 

2. Перехрестя вул. Галицька – Пасічна – Тролейбусна азоту діоксиду, 

(0,243мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), пилу (0,79мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 

3. вул. Галицька,65 азоту діоксиду, (0,243мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), 

пилу (0,78мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 

Рівні звуку становлять на вул. Дністровська,53 (70 дБА), площа 

Привокзальна, біля головного входу у вокзал (71дБА), вул. Незалежності,38 (73 

дБА), вул. С.Стрільців,6 (72 дБА), при нормі 65 дБА. 

Для зменшення концентрації азоту діоксиду, пилу та рівнів звуку на 

вказаних вулицях та перехрестях рекомендуємо розвантажити рух 

автотранспорту. 

3. Звернення депутата міської ради Олійника В.Є. щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. 

Княгинин на ділянці дороги між НД «Княгинин» і бетонною дорогою вул. 

Надрічна. 

4. Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. Голутяка щодо заміни 

суцільної вузької лінії на переривчасту з короткими штрихами на наступних 

ділянках дороги: 

 - поворот з Привокзальної площі на вул. Гаркуші в сторону готелю «Надія» 

(додаткові незручності створюють стихійним паркуванням транспортних 

засобів); 

 - виїзд з зупинки біля магазину «Меблі» по вул. Галицькій в сторону вул. 

Дністровська (наявність вузької проїзної частини через стоянку транспортних 

засобів); 

 - заїзд на зупинку «Ринок» по вул. Дністровська (через великий потік 

транспортних засобів водії здійснюють об’їзд перетинаючи суцільну лінію); 

 - перегін зупинок «Крок-Вокзал» і «Вокзал-Крок» по вул. Вовчинецька в обох 

напрямках (додаткові незручності створюють стихійним паркуванням 

транспортних засобів); 

 - перегін зупинок «Космос-Вокзал» по вул. Лепкого (школа-11 – УБОЗ) в обох 

напрямках (наявність вузької проїзної частини через санкціоновану стоянку 

транспортних засобів). 

5. Звернення мешканців вул. В. Великого,12 А,Б,В, 14 та Південного 

бульвару,21,23 щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) та відповідних дорожніх знаків на двох в’їздах у двір зі 

сторони буд. №23 Південний бульвар та буд. №12б вул. В. Великого. 

6. Звернення Дзвінцука Ю.Д. щодо демонтажу дорожнього знаку 3.21 «В’їзд 

заборонено» що встановлений на вул. Павлика при в’їзді із вул. Франка даний 
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знак унеможливлює заїзд до житлових будинків. 

7. Протокольне доручення прийомів громадян щодо можливості 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) біля школи №10 по вул. Вовчинецька,194б. 

8. Звернення мешканців вул. Гнатюка щодо встановлення дорожнього знаку 

3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул. Гнатюка – вул. Франка та 

ліквідування стихійної стоянки машин на вул. Гнатюка. 

9. Щодо реконструкції світлофорного об’єкта на перехресті вулиць 

Василіянок - Вовчинецька. 

10. Звернення Ю. Хомка щодо заборони проїзду великогабаритних машин 

через двір по вул. Пасічна, 20 або встановити лежачого поліцейського також 

перевірити законність будівництва по вул. Федьковича - Горбачевського. 

11. Колективне звернення мешканців будинку № 38 по вул. Пасічна щодо 

заборони проїзду великогабаритного транспорту по прибудинковій території 

для завезення будівельних матеріалів під час проведення будівництва 

багатоповерхового житлового будинку. 

12. Звернення УКБ щодо демонтажу кільця в зв’язку не відповідністю ДБН на 

перехресті вул. В. Великого – Південний бульвар, а також організацію руху на 

всіх перехрестях маршруту тролейбусного руху вул. Мазепи - Південний 

бульвар - Північний бульвар. 

13. Щодо зміни схеми ОДР по вул. Незалежності із змінами циклограми роботи 

світлофорних об’єктів на всіх ділянках вулиці. 

14. Щодо повного перекриття вул. Бельведерської на ділянці від вул. 

Галицька до вул. Новгородська для нанесення дорожньої розмітки та 

встановлення дорожніх знаків. 

15. Звернення Тараса М.Я. щодо облаштування пішохідного переходу який б 

сполучав зупинку громадського транспорту з однієї сторони та житловий масив 

будинку №78-84 по вул. Б. Хмельницького з іншої сторони, а також 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) поруч будинку № 78-84 та поруч вул. Некрасова. 

16. Звернення УПП щодо нанесення дорожньої розмітки «Діти! Школа» на 

магістральних вулицях - 12шт; встановлення дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 

«Пішохідний перехід» - 3 шт., замінити та встановити дорожні знаки 1.33 

«Діти» -27 шт.; нанести дорожню розмітку 1.14.1 та 1.14.3 - 22шт. 

- провести встановлення пристроїв примусового зниження швидкості в 

кількості – 3 шт. на вул. Кисілевської, вул. Миру - Дучимінської, Б. 

Хмельницького – Затишна (акт комісійного обстеження додається). 

17. Доручення міського голови щодо нанесення дорожньої розмітки 

«Пішохідний перехід» на вул. Івасюка біля Ощадбанку. 

18. Звернення УПП щодо: 

Зміна організації дорожнього руху  під Пасічнянським мостом, із заміною 

дорожніх знаків встановлення нових д/з 5.16 "Напрямки руху по смугах" з 

нанесенням дорожньої розмітки на перехресті в цілому (крайня ліва смуга - 
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прямо, середня смуга - прямо, крайня права - праворуч)  (які б дозволяли 

заїхати на перехрестя з кільцевим рухом  в дві смуги); 

19. Звернення народного депутата України Шевченка О.Л. та колективне 

звернення мешканців вул. В. Ветеранів, 3А, 4, 6, 6А щодо надання дозволу на 

встановлення на вул. В. Ветеранів біля багатоквартирних житлових будинків № 

10, 10А, 8А шлагбауму для обмеження в’їзду вантажних транспортних засобів 

на прибудинкову територію багатоквартирних житлових будинків № 3А,4,6,6А 

по вул. В. Ветеранів. 

20. Звернення директора ТОВ «УкрЄвроМаз» Саханди Б.А. щодо 

погодження проведення у місті презентації автобусів МАЗ -203069 для 

представників міської ради, комунального підприємства що забезпечує надання 

послуг з перевезення, приватних перевізників, що працюють на маршрутах 

міста. 

21. Звернення мешканців Кварталу «Різдвяний» по вул. Целевича,34 щодо 

надання дозволу на встановлення автоматичних воріт на прибудинковій 

території кварталу «Різдвяний». 

22. Звернення жителів мікрорайону вул. Хіміків, вул. Тролейбусна щодо: 

      1. Про відкликання погодженої УПП схеми ОДР під час будівництва 

багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями господарського 

призначення на вул. Тролейбусна ТзОВ «Інвестиційно-будівельна компанія 

«Вертикаль» або іншим чином припинити проїзд транзитного технологічного 

великогабаритного транспорту повз будинку по вул. Тролейбусна,32 – 

Хіміків,21А з метою гарантування безпеки пішоходів та дітей. 

      2. Встановити біля будинку № 21 на вул. Хіміків дорожній знак 5.33 

«Пішохідна зона». 

      3. Відновити дорожній знак, який було зрізано 21.08.18р. 1.33 «Діти» на 

проїзді біля будинку по вул. Тролейбусна,32. 

23. Звернення депутата міської ради Тараса М.Я. щодо встановлення 

обмежувачів руху для проїзду транспорту в арці по вул. Вовчинецька,174. 

24. Звернення Івано-Франківської дистанції колії щодо об’їзду місця 

виконання робіт під час ремонту залізничного мосту на вул. Вовчинецькій. 

25. Щодо місця встановлення болардів на вул. Саєвича – 2шт., вул. Мазепи 

(Парк готель) - 2шт., вул. Галицька (при заїзді до Архікатедрального собору) - 

2шт. 

26. Звернення Гафтуняк С. Ф. щодо встановлення пристроїв ПЗШ на вул. 

Хмельницького. 

27. Звернення директора ЗОШ №4 щодо встановлення пристроїв для 

обмеження паркування перед входом на територію школи. 

28. Звернення ОСББ "Оберіг-Іва" (вул. Кардинала Любачівського) щодо 

встановлення пристроїв ПЗШ на даній вулиці. 

29. Звернення муніципальної інспекції з благоустрою щодо надання дозволу 

на демонтаж незаконно встановлених пристроїв обмеження руху на ряді вулиць 

та прибудинкових територій міста Івано-Франківська, а саме: 

- вул. Пасічна, 20, Пасічна, 22, Запорізька, Василіянок, 66, Заклинських, 1а, 
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Мазепи, 52,54,56, 58-66а. 

30. Звернення Генадія Бакаляра щодо надання дозволу на встановлення 

антипаркувальних стовпців біля буд. №15 по вул. Грюнвальдській (вздовж 

тротуару по вул. Толстого).  

31. Звернення центру обслуговування клієнтів Обленерго щодо надання 

дозволу на встановлення велостійок біля входу до приміщення по вул. 

Грушевського, 17. 

32. Звернення депутата міської ради А. Волгіна щодо нанесення пішохідного 

переходу на вул. Сахарова,30. 

33. Звернення Осіпова О.Є. щодо встановлення металевих стовпчиків на 

тротуарі для обмеження руху транспорту на вул. Грушевського,22 та 22А. 

 

 

 

 1. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика 

щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» на наступних 

ділянках: 

 - по парній і непарній стороні вул. Гончара (на всій протяжності вулиці); 

 - по парній стороні вул. Драгоманова (на всій протяжності вулиці); 

 - по парній стороні вул. Петрушевича (на всій протяжності вулиці); 

 - по непарній стороні вул. Грушевського ( на ділянках від вул. Гаркуші до вул. 

Шпитальної, на ділянці від вул. Шпитальної до вул. Мельничука і на ділянці від 

вул. Мельничука до вул. Драгоманова). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків: 

-вул. Гончара по парній і непарній стороні 3.34 «Зупинку заборонено»-

4шт; 

-по парній стороні вул. Драгоманова 3.34 «Зупинку заборонено»-2шт; 

-по парній стороні вул. Петрушевича 3.34 «Зупинку заборонено»-1шт; 

-по непарній стороні вул. Грушевського ( на ділянках від вул. Гаркуші до 

вул. Шпитальної 3.34 «Зупинку заборонено»-1шт; 

-на ділянці від вул. Шпитальної до вул. Мельничука 3.34 «Зупинку 

заборонено»-2шт; 

-на ділянці від вул. Мельничука до вул. Драгоманова) 3.34 «Зупинку 

заборонено»-2шт. відповідно затвердженої схеми ОДР по вул. Грушевського 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення т.в.о. начальника Івано-Франківської 

міськрайонної філії ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» 

Романюк Ю.М. щодо вмісту шкідливих речовин в атмосферному повітрі та 

рівнів звуку на території житлової забудови в зоні впливу вулиць з інтенсивним 

рухом транспорту в липні перевищення гранично-допустимої концентрації 
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виявлено: 

1. Перехрестя вул. Вовчинецька - Привокзальна азоту 

діоксиду,(0,24мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), пилу (0,77мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 

2. Перехрестя вул. Галицька – Пасічна – Тролейбусна азоту діоксиду, 

(0,243мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), пилу (0,79мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 

3. вул. Галицька,65 азоту діоксиду, (0,243мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), 

пилу (0,78мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 

Рівні звуку становлять на вул. Дністровська,53 (70 дБА), площа 

Привокзальна, біля головного входу у вокзал (71дБА), вул. Незалежності,38 (73 

дБА), вул. С.Стрільців,6 (72 дБА), при нормі 65 дБА. 

Для зменшення концентрації азоту діоксиду, пилу та рівнів звуку на 

вказаних вулицях та перехрестях рекомендуємо розвантажити рух 

автотранспорту. 

ВИРІШИЛИ: 

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

зменшить перевищення шкідливих речовин в атмосферному повітрі також 

розпочато будівництво нового моста на вул. Надрічна, який розвантажить 

автомобільний рух через центральну частину міста. 

КБДР рекомендує надати пропозиції щодо розвантаження руху 

автотранспорту в м. Івано-Франківську. 

 

 3. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Олійника В.Є. щодо 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Княгинин на ділянці дороги між НД «Княгинин» і 

бетонною дорогою вул. Надрічна. 

ВИРІШИЛИ: 

Згідно поданих пропозицій УПП, УТІЗ після проведення закупівлі та 

укладення договору на закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків 

забезпечити встановлення дорожніх знаків 1.32 «Пішохідний перехід»-2шт. 

перед пішохідним переходом на вул. Княгинин біля церкви. 

УТІЗ внести титульний список робіт на 2019р. освітлення пішохідного 

переходу на вул. Княгинин біля церкви. 

 

 4. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. 

Голутяка щодо заміни суцільної вузької лінії на переривчасту з короткими 

штрихами на наступних ділянках дороги: 

 - поворот з Привокзальної площі на вул. Гаркуші в сторону готелю «Надія» 

(додаткові незручності створюють стихійним паркуванням транспортних 

засобів); 

 - виїзд з зупинки біля магазину «Меблі» по вул. Галицькій в сторону вул. 

Дністровська (наявність вузької проїзної частини через стоянку транспортних 

засобів); 

 - заїзд на зупинку «Ринок» по вул. Дністровська (через великий потік 

транспортних засобів водії здійснюють об’їзд перетинаючи суцільну лінію); 
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 - перегін зупинок «Крок-Вокзал» і «Вокзал-Крок» по вул. Вовчинецька в обох 

напрямках (додаткові незручності створюють стихійним паркуванням 

транспортних засобів); 

 - перегін зупинок «Космос-Вокзал» по вул. Лепкого (школа-11 – УБОЗ) в обох 

напрямках (наявність вузької проїзної частини через санкціоновану стоянку 

транспортних засобів). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ, УПП обстежити дане питання та винести на наступне засідання 

КБДР. 

 

 5. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. В. Великого,12 А,Б,В, 14 та 

Південного бульвару,21,23 щодо встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) та відповідних дорожніх знаків на 

двох в’їздах у двір зі сторони буд. №23 Південний бульвар та буд. №12б вул. В. 

Великого. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити оскільки дані заїзди не є небезпечні. 

 

 6. СЛУХАЛИ: Звернення Дзвінцука Ю.Д. щодо демонтажу дорожнього 

знаку 3.21 «В’їзд заборонено» що встановлений на вул. Павлика при в’їзді із 

вул. Франка даний знак унеможливлює заїзд до житлових будинків. 

ВИРІШИЛИ: 

УКБ через підрядну організацію демонтувати дорожній знак 3.21 «В’їзд 

заборонено» та встановити дорожні знаки 5.33 «Пішохідна зона» -2шт., та 4.3 

«Рух ліворуч»-1шт. на вул. Павлика зі сторони вул. Франка. 

 

 7. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення прийомів громадян щодо 

можливості встановлення пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) біля школи №10 по вул. Вовчинецька,194б. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити оскільки на вул. Вовчинецька,194б біля школи №10 

встановлено піднятий пішохідний перехід. 

 

 8. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Гнатюка щодо встановлення 

дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул. Гнатюка 

– вул. Франка та ліквідування стихійної стоянки машин на вул. Гнатюка. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього 

знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено»-1шт. на вул. Гнатюка. 

 

 9. СЛУХАЛИ: Щодо реконструкції світлофорного об’єкта на 

перехресті вулиць Василіянок - Вовчинецька. 

ВИРІШИЛИ: 
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УТІЗ організувати нараду по реконструкції світлофорного об’єкта на 

перехресті вулиць Василіянок – Вовчинецька. 

 

 10. СЛУХАЛИ: Звернення Ю. Хомка щодо заборони проїзду 

великогабаритних машин через двір по вул. Пасічна, 20 або встановити 

лежачого поліцейського також перевірити законність будівництва по вул. 

Федьковича - Горбачевського. 

ВИРІШИЛИ: 

УПП перевірити схему заїзду та виїзду на будівництво. 

 

 11. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинку № 38 по 

вул. Пасічна щодо заборони проїзду великогабаритного транспорту по 

прибудинковій території для завезення будівельних матеріалів під час 

проведення будівництва багатоповерхового житлового будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

УПП перевірити схему заїзду та виїзду на будівництво. 

 

 12. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо демонтажу кільця в зв’язку не 

відповідністю ДБН на перехресті вул. В. Великого – Південний бульвар, а також 

організацію руху на всіх перехрестях маршруту тролейбусного руху вул. 

Мазепи - Південний бульвар - Північний бульвар. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ вивчити дане питання та надати відповідь УКБ. 

 

 13. СЛУХАЛИ: Щодо зміни схеми ОДР по вул. Незалежності із змінами 

циклограми роботи світлофорних об’єктів на всіх ділянках вулиці. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

УТІЗ замовити в проектній організації схему ОДР по вул. Незалежності із 

змінами циклограми роботи світлофорних об’єктів на всіх ділянках вулиці. 

 

 14. СЛУХАЛИ: Щодо повного перекриття вул. Бельведерської на 

ділянці від вул. Галицька до вул. Новгородська для нанесення дорожньої 

розмітки та встановлення дорожніх знаків. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перекриття вул. Бельведерської на ділянці від вул. Галицька до 

вул. Новгородська у нічний час. 

УТІЗ нанести дорожню розмітку та встановити дорожні знаки відповідно 

до затвердженої схеми ОДР майданчиків для платного паркування по вул. 

Бельведерській. 

 

 15. СЛУХАЛИ: Звернення Тараса М.Я. щодо облаштування 

пішохідного переходу який б сполучав зупинку громадського транспорту з 

однієї сторони та житловий масив будинку №78-84 по вул. Б. Хмельницького з 
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іншої сторони, а також встановлення пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) поруч будинку № 78-84 та поруч вул. 

Некрасова. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ УПП УТІЗ вивчити питання місць встановлення берлінських 

подушок та облаштування пішохідного переходу по вул. Б. Хмельницького 

№78-84. 

ДЖКПБ встановити берлінські подушки. 

 

 16. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо нанесення дорожньої розмітки 

«Діти! Школа» на магістральних вулицях - 12шт; встановлення дорожніх знаків 

5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 3 шт., замінити та встановити дорожні 

знаки 1.33 «Діти» -27 шт.; нанести дорожню розмітку 1.14.1 та 1.14.3 - 22шт. 

- провести встановлення пристроїв примусового зниження швидкості в 

кількості – 3 шт. на вул. Кисілевської, вул. Миру - Дучимінської, Б. 

Хмельницького – Затишна (акт комісійного обстеження додається). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 1.33 «Діти» -14 шт., 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід»-2шт. та 

нанести дорожню розмітку відповідно до акту комісійного обстеження. 

 УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт провести встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з 

відповідними дорожніми знаками на вул. Кисілевської, 31-1шт., на вул. Миру – 

Дучимінської(при русі з центру перед вул. Реміснича)-1шт., та на вул. Б. 

Хмельницького – Затишна-2шт. 

 КП МДК виконати заміну дорожніх знаків відповідно до акту 

комісійного обстеження. 

 

 17. СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо нанесення дорожньої 

розмітки «Пішохідний перехід» на вул. Івасюка біля Ощадбанку. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ УПП вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо: 

Зміна організації дорожнього руху  під Пасічнянським мостом, із заміною 

дорожніх знаків встановлення нових д/з 5.16 "Напрямки руху по смугах" з 

нанесенням дорожньої розмітки на перехресті в цілому (крайня ліва смуга - 

прямо, середня смуга - прямо, крайня права - праворуч)  (які б дозволяли 

заїхати на перехрестя з кільцевим рухом  в дві смуги). 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити  

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 
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знаків 5.16 «Напрямки руху по смугах»(крайня ліва смуга - прямо, середня 

смуга - прямо, крайня права - праворуч)  (які б дозволяли заїхати на перехрестя 

з кільцевим рухом  в дві смуги)-2шт., 5.20.1 «Початок додаткової смуги руху»(з 

права)-1шт. 

ДЖКПБ надати УТІЗ схему ОДР. 

 

 19. СЛУХАЛИ: Звернення народного депутата України Шевченка 

О.Л. та колективне звернення мешканців вул. В. Ветеранів, 3А, 4, 6, 6А 

щодо надання дозволу на встановлення на вул. В. Ветеранів біля 

багатоквартирних житлових будинків № 10, 10А, 8А шлагбауму для обмеження 

в’їзду вантажних транспортних засобів на прибудинкову територію  

багатоквартирних житлових будинків № 3А,4,6,6А по вул. В. Ветеранів. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити встановлення шлагбауму за умови надання пультів спец 

службам, комунальним службам та КП «Муніципальна варта». 

 

 20. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «УкрЄвроМаз» Саханди 

Б.А. щодо погодження проведення у місті презентації автобусів МАЗ -203069 

для представників міської ради, комунального підприємства що забезпечує 

надання послуг з перевезення, приватних перевізників, що працюють на 

маршрутах міста. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати пропозиції місць для проведення презентації автобусів погодивши 

з УПП. 

 

 21. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців Кварталу «Різдвяний» по вул. 

Целевича,34 щодо надання дозволу на встановлення автоматичних воріт на 

прибудинковій території кварталу «Різдвяний». 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення автоматичних воріт на прибудинковій території 

кварталу «Різдвяний» за умови погодження з Управлінням ДСНС України в 

Івано-Франківській області. 

 

 22. СЛУХАЛИ: Звернення жителів мікрорайону вул. Хіміків, вул. 

Тролейбусна щодо: 

      1. Про відкликання погодженої УПП схеми ОДР під час будівництва 

багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями господарського 

призначення на вул. Тролейбусна ТзОВ «Інвестиційно-будівельна компанія 

«Вертикаль» або іншим чином припинити проїзд транзитного технологічного 

великогабаритного транспорту повз будинку по вул. Тролейбусна,32 – 

Хіміків,21А з метою гарантування безпеки пішоходів та дітей. 

      2. Встановити біля будинку № 21 на вул. Хіміків дорожній знак 5.33 

«Пішохідна зона». 

      3. Відновити дорожній знак, який було зрізано 21.08.18р. 1.33 «Діти» на 
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проїзді біля будинку по вул. Тролейбусна,32. 

ВИРІШИЛИ: 

УПП повторно перевірити схему заїзду та виїзду на будівництво. 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього 

знаку 5.33 «Пішохідна зона»-1шт. біля будинку № 21А на вул. Хіміків. 

 

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

встановлення обмежувачів руху для проїзду транспорту в арці по вул. 

Вовчинецька,174. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення обмежувачів руху в арці по вул. Вовчинецька,174 

за умови погодження з Управлінням ДСНС України в Івано-Франківській 

області. 

 

 24. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківської дистанції колії щодо 

об’їзду місця виконання робіт під час ремонту залізничного мосту на вул. 

Вовчинецькій. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проведення робіт 21.09.2018р. - 23.09.2018р. в нічний час з 

попередньо погодженням схеми об’їзду в УПП зі встановленням інформаційно 

попереджувальних дорожніх знаків. 

 

 25. СЛУХАЛИ: Щодо місця встановлення болардів на вул. Саєвича – 

2шт., вул. Мазепи (Парк готель) - 2шт., вул. Галицька (при заїзді до 

Архікатедрального собору) - 2шт. 

ВИРІШИЛИ: 

 Встановити два боларди на вул. Саєвича після заїзду у двір СШ-23. 

 На вул. Мазепи (Парк готель) встановлення двох болардів тимчасово 

призупинити. 

 На вул. Галицька (при заїзді до Архікатедрального собору) встановлювати 

два боларди немає потреби так, як боларди встановлюються на вул. Галицька -

Мартинця. 

 

 26. СЛУХАЛИ: Звернення Гафтуняк С. Ф. щодо встановлення 

пристроїв ПЗШ на вул. Хмельницького. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ УПП УТІЗ вивчити питання місць встановлення берлінських 

подушок по вул. Б. Хмельницького №78-84. 

ДЖКПБ встановити берлінські подушки. 

 

 27. СЛУХАЛИ: Звернення директора ЗОШ №4 щодо встановлення 

пристроїв для обмеження паркування перед входом на територію школи. 

ВИРІШИЛИ: 
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ДЖКПБ додатково вивчити дане питання з виходом на місце та винести 

на наступне засідання КБДР. 

 

 28. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ "Оберіг-Іва" (вул. Кардинала 

Любачівського) щодо встановлення пристроїв ПЗШ на даній вулиці. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ при корегуванні схеми ОДР капітального ремонту вул. 

Кардинала Любачівського передбачити встановлення дорожніх знаків 5.33 

«Пішохідна зона» -4шт. 

 

 29. СЛУХАЛИ: Звернення муніципальної інспекції з благоустрою 

щодо надання дозволу на демонтаж незаконно встановлених пристроїв 

обмеження руху на ряді вулиць та прибудинкових територій міста Івано-

Франківська, а саме: 

- вул. Петлюри,1, вул. Пасічна, 20, Пасічна, 22, Запорізька, Василіянок, 66, 

Заклинських, 1а, Мазепи, 52,54,56, 58-66а. 

ВИРІШИЛИ: 

 Муніципальній інспекції з благоустрою демонтувати незаконно 

встановлені пристрої обмеження руху на ряді вулиць та прибудинкових 

територій міста Івано-Франківська, а саме: вул. Петлюри,1, вул. 

Незалежності,161.  

  По вул. Запорізька, Василіянок, 66, Заклинських, 1а, Мазепи, 52,54,56, 

58-66а додатково вивчити, зробити фотографії місць встановлення обмежувачів 

руху та винести на наступне засідання КБДР. 

УПП перевірити схему заїзду та виїзду на будівництво по вул. Пасічна, 

20,22. 

 

30. СЛУХАЛИ: Звернення Генадія Бакаляра щодо надання дозволу на 

встановлення антипаркувальних стовпців біля буд. №15 по вул. 

Грюнвальдській (вздовж тротуару по вул. Толстого).  

ВИРІШИЛИ: 

Погодити за умови надання схеми та узгодження конфігурації 

прибудинкової території з ДЖКПБ.  

 

31. СЛУХАЛИ: Звернення центру обслуговування клієнтів Обленерго 

щодо надання дозволу на встановлення велостійок біля входу до приміщення по 

вул. Грушевського, 17. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

 

32. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Волгіна щодо 

нанесення пішохідного переходу на вул. Сахарова,30. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 
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УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» на вул. 

Сахарова,30. 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт. на вул. Сахарова,30 та внести зміни в 

схему ОДР. 

 

33. СЛУХАЛИ: Звернення Осіпова О.Є. щодо встановлення металевих 

стовпчиків на тротуарі для обмеження руху транспорту на вул. 

Грушевського,22 та 22А. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ встановити металеві стовпчики на тротуарі на вул. 

Грушевського,22 та 22А. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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