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Версія 01 

Змінено сторінок 00/9 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 12 від 11.10.2018року 

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: 

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

Франківськводоекотехпром»; 

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

благоустрою; 

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

Кошик О. І. –директор Департаменту містобудування, архітектури та культурної 

спадщини міської ради; 

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

патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Яцук С.І. – представник компанії ТОВ «Нетгруп». 

 

 

Порядок денний: 

1.Звернення директора КП «Електроавтотранс» щодо дотримання та 

забезпечення вимог ПДР, Правил експлуатації електроавтотранспорту та 

безпеки пасажирських перевезень на зупинці «Привокзальна площа» та вул. 

Привокзальна площа - Лепкого і початок вул. Лепкого в напрямку вул. Гаркуші. 

Несанкціонована зупинка та стоянка ТЗ (маршрутних мікроавтобусів, таксі) 

перешкоджає руху тролейбусів. Дана зупинка (стоянка) розташована всупереч 

вимогам ПДР. 

2. Інформаційне звернення ПАТ «Укрзалізниця» про виконанні роботи 

відповідно звернення Івано-Франківської міськрайонної філії ДУ «Івано-

Франківської обласної лабораторного центру МОЗ України» щодо вмісту 

шкідливих речовин в атмосферному повітрі на території житлової забудови в 

зоні впливу вулиць з інтенсивним рухом транспорту перевищення гранично-

допустимої концентрації виявлено на площі Привокзальній (біля головного 

входу у вокзал), а саме: 

 - азоту діоксиду (0,24мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), 

 - пилу (0,8мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 
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3. Щодо встановленого дорожнього знаку відповідно до акту весняного 

комісійного обстеження дорожнього руху вуличної мережі м. Івано – 

Франківська 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою до нього 7.3.1 «Напрямок дії» 

з порушенням ДСТУ на вул. Галицькій - Новгородська та перенесення 

дорожнього знаку 5.29.1 «Тупик на вул. Дружби - Миру. 

4. Звернення Дудія В.І. щодо надання пульта керування від болардів, які 

встановлені та підняті на вул. Л. Курбаса для можливості заїзду в двір будинку 

по вул. Грушевського,11. 

5. Звернення голови ОСББ «ЕЛКУР» Равського В.І. щодо надання дозволу 

на виготовлення пульту управління встановлених болардів для заїзду на вул. Л. 

Курбаса із вул. М. Грушевського і на площу Міцкевича зі сторони буд. №7 на 

вул. М. Грушевського. 

6. Щодо розгляду та погодження схеми ОДР по вул. Вагилевича. 

7. Звернення А. Комана щодо обговорення схеми ОДР по вул. Незалежності та 

результати комп’ютерного моделювання по вул. Чорновола – Гординського –

Сахарова. 

8. Щодо розгляду та погодження робочого проекту «Нове будівництво 

світлофорів на перехресті вулиць Гординського – Чорновола- Сахарова в м. 

Івано – Франківську» та «Нове будівництво світлофорів на перехресті вулиць 

Галицька – Горбачевського – Калуське шосе в м. Івано – Франківську». 

9. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо встановлення 

обмежувачів швидкості руху навпроти будинку по вул. Є.Коновальця,138а. 

10. Звернення ДНЗ №12 ТолощенкоЛ.І. щодо встановлення на в’їзді до 

будинку знаку заборони паркування автомобілів на вул. Короля Данила,18. 

11. Звернення Чекіт О.В. та Василюк С. щодо демонтажу блокіратора який 

встановлений на парковці, що унеможливлює заїзд до комерційних приміщень 

по вул. Південний бульвар,24Б яка знаходиться між будинком №18 вул. Короля 

Данила та № 24Б вул. Південний бульвар. 

12. Звернення директора КП «Електроавтотранс» щодо встановлення знаку 

2.3 «Головна дорога» на перехресті вул. Мельника – Сахарова. 

13. Колективне звернення мешканців будинку №124 по вул. Вовчинецька 

щодо недопущення відкриття наскрізного проїзду під аркою між будинками за 

адресою вул. Вовчинецька,124 та вул. Вінницька,9. 

14. Звернення голови ради спеціалізованої школи № 11 Брюховецької І.С. 

щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Лепкого,9 біля ЗОШ-№11 також встановити дорожній 

знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості». 

15. Звернення Пашковського Б.В. щодо встановлення пішохідного переходу 

через вул. Привокзальну в районі вулиці Грюнвальдської (ближче до вокзалу) та 

обладнати його острівцем безпеки. 

16. Звернення Воронич Т.М. щодо надання дозволу для в’їзду в центральну 

частину міста по вул. Л.Українки для вивозу будівельного сміття після ремонту 

квартири на 1день в період з 08.10.2018р. по 13.10.2018р. 
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17. Звернення ФОП Назарова В.В. щодо надання пульту від болардів для 

можливості підвезення продуктів харчування до закладу громадського 

харчування Віскі Паб «Старий Пес», що знаходиться за адресою площа 

Міцкевича,4. 

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

виконання робіт під час ремонту залізничного мосту на вул. Вовчинецькій 

роботи будуть проводитись з 26.10.2018р. 22-00год. до 29.10.2018р. 05-00год. 

19. Звернення Дзюби Т.Р. щодо переобладнання т-подібних перехресть при 

повороті направо кишенею для розгону і плавного перестроювання в лівий ряд, 

як в Європі. Наприклад Об’їздна - вул. Максимовича. Розмітка та додаткові 

кишені зменшать затори. 

20. Щодо освітлення вказівників дорожніх знаків на острівці безпеки на вул. 

С. Бандери та вул. Довженка. 

21. Звернення мешканців вул. Незалежності, 36 щодо питання впорядкування 

парковки у дворі будинку. 

22. Звернення депутата міської ради М. Вагилевича та мешканців буд. 179 

по вул. Мазепи щодо проблеми хаотичного паркування у дворі та дозволу на 

встановлення обмежуючих стовпців. 

23. Звернення ДЖКПБ та КП ЕАТ з пропозицією розглянути можливість 

корегування діючої схеми ОДР по вул. Тролейбусній з облаштуванням виділеної 

смуги для руху громадського транспорту в напрямку від вул. Хіміків до вул. 

Галицької. 

24. Звернення ДЖКПБ з пропозицією розглянути можливість корегування 

діючої схеми ОДР по вул. Лепкого з облаштуванням виділеної смуги для руху 

громадського транспорту в напрямку від вул. Гаркуші до вул. Незалежності. 

25. Пропозиція ДЖКПБ на підставі звернення УПП щодо перенесення 

зайвих дорожніх знаків 5.35.1 - 5.35.2  «Пішохідний перехід» з вулиці Галицької 

(зупинка вул. Целевича) на пішохідний перехід на перехресті вул. Володимира 

Великого - Пд. Бульвар. 

26. Звернення мешканців будинку №124 по вул. Галицькій щодо надання 

дозволу на облаштування лежачого поліцейського з функцією водовідведення 

на заїзді у двір будинку. 

27. Звернення мешканців вул. Героїв УПА щодо встановлення лежачих 

поліцейських навпроти будинків № 4, 6 (2 шт.) або інших засобів примусового 

зниження швидкості. 

28. Звернення Г. Бакаляра щодо погодження розробленої схеми встановлення 

стовпців за власний рахунок на вул. Толстого (схема додається). 

29. Звернення мешканців будинку №2 по вул. Товарній щодо впорядкування 

руху і паркування транспорту у дворі ( встановлення знаків та стовпців.) 

30. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо пропозиції 

встановлення лежачих поліцейських на вул. Національної гвардії. 

31. Щодо перенесення павільйону зупинки громадського транспорту з вул. 

Вовчинецька,4 (Крок з центру) на вул. Петлюри,8б (УТОС) в сторону вул. 

Коновальця. 
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32. Звернення ДЖКПБ щодо перекриття вул. Гординського для влаштування 

піднятого пішохідного переходу на перехресті вул. Гординського – Шевченка. 

 

 

 

 

 1. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» щодо 

дотримання та забезпечення вимог ПДР, Правил експлуатації 

електроавтотранспорту та безпеки пасажирських перевезень на зупинці 

«Привокзальна площа» та вул. Привокзальна площа - Лепкого і початок вул. 

Лепкого в напрямку вул. Гаркуші. 

Несанкціонована зупинка та стоянка ТЗ (маршрутних мікроавтобусів, таксі) 

перешкоджає руху тролейбусів. Дана зупинка (стоянка) розташована всупереч 

вимогам ПДР. 

ВИРІШИЛИ: 

 Стоянка таксі розташована відповідно до рішення виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради від 22.12.2005р. № 472 «Про затвердження 

місць зупинок легкових таксі». 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформаційне звернення ПАТ «Укрзалізниця» про 

виконанні роботи відповідно звернення Івано-Франківської міськрайонної філії 

ДУ «Івано-Франківської обласної лабораторного центру МОЗ України» щодо 

вмісту шкідливих речовин в атмосферному повітрі на території житлової 

забудови в зоні впливу вулиць з інтенсивним рухом транспорту перевищення 

гранично-допустимої концентрації виявлено на площі Привокзальній (біля 

головного входу у вокзал), а саме: 

 - азоту діоксиду (0,24мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), 

 - пилу (0,8мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ направити звернення ДУ «Івано-Франківської обласної 

лабораторного центру МОЗ України» в Державну екологічну інспекцію в Івано-

Франківській області. 

 

3. СЛУХАЛИ: Щодо встановленого дорожнього знаку відповідно до 

акту весняного комісійного обстеження дорожнього руху вуличної мережі м. 

Івано – Франківська 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою до нього 7.3.1 

«Напрямок дії» з порушенням ДСТУ на вул. Галицькій - Новгородська та 

перенесення дорожнього знаку 5.29.1 «Тупик на вул. Дружби - Миру. 

ВИРІШИЛИ: 

КП «МДК» демонтувати дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено» з 

табличкою до нього 7.3.1 «Напрямок дії» на перехресті вул. Новгородська - 

Галицька. 

КП «МДК» демонтувати та перенести дорожній знак 5.29.1 «Тупик з вул. 
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Галицька - Новгородська  на вул. Дружби - Миру. 

 УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього 

знаку 4.3 «Рух ліворуч». 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення Дудія В.І. щодо надання пульта керування від 

болардів, які встановлені та підняті на вул. Л. Курбаса для можливості заїзду в 

двір будинку по вул. Грушевського,11. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. Боларди на вул. Л. Курбаса опущені, проїзд безперешкодний. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «ЕЛКУР» Равського В.І. щодо 

надання дозволу на виготовлення пульту управління встановлених болардів для 

заїзду на вул. Л. Курбаса із вул. М. Грушевського і на площу Міцкевича зі 

сторони буд. №7 на вул. М. Грушевського. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. Боларди на вул. Л. Курбаса опущені, проїзд безперешкодний. 

 

6. СЛУХАЛИ: Щодо розгляду та погодження схеми ОДР по вул. 

Вагилевича. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ організувати нараду на якій розглянути дане питання. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення А. Комана щодо обговорення схеми ОДР по 

вул. Незалежності та результати комп’ютерного моделювання по вул. Чорновола 

– Гординського –Сахарова. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ організувати нараду на якій розглянути дане питання. 

 

8. СЛУХАЛИ: Щодо розгляду та погодження робочого проекту «Нове 

будівництво світлофорів на перехресті вулиць Гординського – Чорновола- 

Сахарова в м. Івано – Франківську» та «Нове будівництво світлофорів на 

перехресті вулиць Галицька – Горбачевського – Калуське шосе в м. Івано – 

Франківську». 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ організувати нараду на якій розглянути дане питання. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

встановлення обмежувачів швидкості руху навпроти будинку по вул. 

Є.Коновальця,138а. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ на 2019р. передбачити в титульних списках робіт встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) з 

відповідними дорожніми знаками 3.29 “Обмеження максимальної швидкості 
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30км./год.”-2шт. та 1.11 “Пагорб”-2шт. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення ДНЗ №12 ТолощенкоЛ.І. щодо 

встановлення на в’їзді до будинку знаку заборони паркування автомобілів на 

вул. Короля Данила,18. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення Чекіт О.В. та Василюк С. щодо демонтажу 

блокіратора який встановлений на парковці, що унеможливлює заїзд до 

комерційних приміщень по вул. Південний бульвар,24Б яка знаходиться між 

будинком №18 вул. Короля Данила та № 24Б вул. Південний бульвар. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ демонтувати самовільно встановлений блокіратор. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» щодо 

встановлення знаку 2.3 «Головна дорога» на перехресті вул. Мельника – 

Сахарова.  

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. Для забезпечення безпеки дорожнього руху вул. Сахарова 

залишити головною дорогою. 

 

13. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинку №124 по 

вул. Вовчинецька щодо недопущення відкриття наскрізного проїзду під аркою 

між будинками за адресою вул. Вовчинецька,124 та вул. Вінницька,9. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити встановлення квітників під аркою між будинками за адресою 

вул. Вовчинецька,124 та вул. Вінницька,9. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення голови ради спеціалізованої школи № 11 

Брюховецької І.С. щодо встановлення пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Лепкого,9 біля ЗОШ-№11 також 

встановити дорожній знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості». 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити, оскільки немає необхідності. Швидкісний режим по вул. 

Лепкого,9 біля ЗОШ №11 відсутній. 

 

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

пішохідного переходу через вул. Привокзальну в районі вулиці Грюнвальдської 

(ближче до вокзалу) та обладнати його острівцем безпеки. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ замовити в проектній організації робочий проект на встановлення 

острівця безпеки на вул. Привокзальна - Грюнвальдська. 
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16. СЛУХАЛИ: Звернення Воронич Т.М. щодо надання дозволу для 

в’їзду в центральну частину міста по вул. Л.Українки для вивозу будівельного 

сміття після ремонту квартири на 1день в період з 08.10.2018р. по 13.10.2018р. 

ВИРІШИЛИ: 

Воронич Т.М. звернутися в ДЖКПБ щодо пропуску на 1 день для вивозу 

будівельного сміття. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Назарова В.В. щодо надання пульту від 

болардів для можливості підвезення продуктів харчування до закладу 

громадського харчування Віскі Паб «Старий Пес», що знаходиться за адресою 

площа Міцкевича,4. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківської дистанції колії щодо 

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

Вовчинецькій роботи будуть проводитись з 26.10.2018р. 22-00год. до 

29.10.2018р. 05-00год. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проведення робіт 26.10.2018р. - 29.10.2018р. в нічний час. 

2. Івано-Франківській дистанції колії звернутися в КП «Івано-

Франківськводоекотехпром для надання переносних світлофорів та розробити 

і погодити в УПП схему об’їзду зі встановленням інформаційно 

попереджувальних дорожніх знаків з встановленням переносних світлофорів 

для регулювання руху. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Дзюби Т.Р. щодо переобладнання т-подібних 

перехресть при повороті направо кишенею для розгону і плавного 

перестроювання в лівий ряд, як в Європі. Наприклад Об’їздна - вул. 

Максимовича. Розмітка та додаткові кишені зменшать затори. 

ВИРІШИЛИ: 

КБДР рекомендує гр. Дзюбі Т.Р. надати схематичні проекти т-подібних 

перехресть для розгляду. 

 

20. СЛУХАЛИ: Щодо освітлення вказівників дорожніх знаків на 

острівці безпеки на вул. С. Бандери та вул. Довженка. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ, ДЖКПБ, УПП вивчити дане питання та надати зразок типу 

освітлення на наступну КБДР.  

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Незалежності, 36 щодо 

питання впорядкування парковки у дворі будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

КБДР не заперечує встановлення шлагбауму за умови погодження з двома 
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третинами мешканців будинків, які розташовані в даному дворі.  

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Вагилевича та 

мешканців буд. 179 по вул. Мазепи щодо проблеми хаотичного паркування у 

дворі та дозволу на встановлення обмежуючих стовпців. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

ДЖКПБ встановити обмежуючі стовпці. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ та КП ЕАТ з пропозицією 

розглянути можливість корегування діючої схеми ОДР по вул. Тролейбусній з 

облаштуванням виділеної смуги для руху громадського транспорту в напрямку 

від вул. Хіміків до вул. Галицької. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ доопрацювати дане питання та винести на наступне засідання 

КБДР. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ з пропозицією розглянути 

можливість корегування діючої схеми ОДР по вул. Лепкого з облаштуванням 

виділеної смуги для руху громадського транспорту в напрямку від вул. Гаркуші 

до вул. Незалежності. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

25. СЛУХАЛИ: Пропозиція ДЖКПБ на підставі звернення УПП щодо 

перенесення зайвих дорожніх знаків 5.35.1 - 5.35.2  «Пішохідний перехід» з 

вулиці Галицької (зупинка вул. Целевича) на пішохідний перехід на перехресті 

вул. Володимира Великого - Пд. Бульвар. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити, оскільки прийнято рішення відповідно до протоколу №11 від 

27.09.2018р. УТІЗ після проведення тендеру встановити дорожні знаки 5.35 

«Пішохідний перехід». 

 

26. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку №124 по вул. 

Галицькій щодо надання дозволу на облаштування лежачого поліцейського з 

функцією водовідведення на заїзді у двір будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

УКБ та КП «Івано-Франківськводоекотехпром» вивчити дане питання. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Героїв УПА щодо 

встановлення лежачих поліцейських навпроти будинків № 4, 6 (2 шт.) або інших 

засобів примусового зниження швидкості. 

ВИРІШИЛИ: 

Дане питання розглянути після капітального ремонту вул. Героїв УПА. 
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28. СЛУХАЛИ: Звернення Г. Бакаляра щодо погодження розробленої 

схеми встановлення стовпців за власний рахунок на вул. Толстого (схема 

додається). 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення стовпців за власний рахунок на вул. Толстого. 

 

29. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку №2 по вул. Товарній 

щодо впорядкування руху і паркування транспорту у дворі ( встановлення 

знаків та стовпців.) 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ розробляється проект благоустрою, який буде реалізований у 

2019р. дане питання буде враховано в проекті реконструкції. 

 

30. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

пропозиції встановлення лежачих поліцейських на вул. Національної гвардії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

31. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення павільйону зупинки громадського 

транспорту з вул. Вовчинецька,4 (Крок з центру) на вул. Петлюри,8б (УТОС) в 

сторону вул. Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

 

32. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо перекриття вул. Гординського 

для влаштування піднятого пішохідного переходу на перехресті вул. 

Гординського – Шевченка. 

ВИРІШИЛИ:  

Погодити схему об’їзду з УПП та УТІЗ. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик  
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