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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 13 від 01.11.2018року
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;
Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв’язку;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Заяць Б. В. – головний спеціаліст з питань генерального плану міста
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;
Строїч А.П. – депутат міської ради;
Осіпов О.Є. - представник громадської ради при Івано-Франківській міській
раді;
Стахів О.М. – голова правління «Спілка перевізників Івано – Франківська».

Порядок денний:
1. Звернення С. Белея щодо розгляду можливості зміни організації дорожнього
руху при заїзді в двори навпроти будинків Довженка 5 і Довженка 7. А саме
дозволити поворот на ліво.
За наявності переривчастої розмітки навпроти заїзду до будинків 5 і 7б
автомобілі не будуть проїжджати таку значну кількість дворами і не будуть
створювати незручності для пішоходів (не кажучи вже про небезпеку наїзду)
які йдуть прибудинковим проїздом (на якому тротуари або відсутні або є
недостатньої ширини). Можливо як додаткову пропозицію прошу розглянути,
щоб велодоріжка яка йде по непарній стороні Довженка стала пішохідною
доріжкою (там гарна алея). А для велосипедів виокремити смугу на проїжджій
частині Довженка де автомобілі д факто рухаються в одній смузі.
___________________________________________________________________________
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 № 13 від 01.11.2018року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 9

Мотивація
На всій протяжності Набарежної ім Стефаника є кишеньки для повороту на
ліво, хоча вулиця вважається об’їзною. Вул Довженка є щільно забудованою з
обох боків, проте немає жодної кишеньки для повороту наліво, в густозаселені
квартали.
2. Щодо освітлення вказівників дорожніх знаків на острівці безпеки на вул. С.
Бандери та вул. Довженка.
3. Звернення ДНЗ №12 ТолощенкоЛ.І. щодо встановлення на в’їзді до
будинку знаку заборони паркування автомобілів на вул. Короля Данила,18.
4. Звернення директора ПП «Гергелюк Г. В.» Бородайка С. М. щодо
погодження схеми організації дорожнього руху поруч новозбудованого
багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями громадського
призначення на розі вул. Вовчинецької – Івасюка для потреби заїздів – виїздів та
паркування транспорту згідно погодженої УПП схеми ОДР.
Висновок робочої групи після обстеження:
За умови погодження з УКБ і проектної організації по розробці
капітального ремонту вул. Івасюка.
5. Протокольне доручення щодо нанесення дорожньої розмітки 1.14.1
«Пішохідний перехід» біля буд.№2А на вул. Пасічній з облаштуванням
антикишені на паркувальному майданчику та демонтажу перельного
загородження.
6. Звернення директора Івано-Франківського Геріатричного пансіонату
В.Яворського щодо забезпечення встановлення штучних дорожніх нерівностей
чи світлофора на вул. Коновальця-Медична.
7. Звернення Дутки Ю.С. щодо встановлення освітлення біля церкви та
влаштувати зупинку біля будинку на вул. Вовчинецька,198.
8. Звернення В. Качкан та мешканців будинку № 8 по вул. Мельничука
щодо впорядкування паркування автомобілів на вул. Мельничука.
9. Звернення Малженського О.Б. щодо встановлення дорожніх знаків 5.31
«Житлова зона» та 5.32 «Кінець житлової зони» перед будинком №12 на
Північному бульварі на в’їзд – виїзд на вул. Заболотівська та дорожнього знаку
3.21 «В’їзд заборонено» на вул. Заболотівська біля бетонних клумб.
10. Звернення Поцілуйко Т.М. щодо впорядкування стоянки автотранспорту
на вул. Богунська.
11. Звернення директора КП Івано-Франківської обласної ради з
експлуатації майна В. Костишина щодо видачі пульта від болардів для
завершення ремонтних робіт та подальшого належного утримання та
експлуатації об’єкта на площі Міцкевича,4.
12. Звернення мешканців щодо встановлення правої зеленої стрілки на вул.
Івасюка-Стуса поворот до Гранд базару.
13. Щодо влаштування підсвітки зупинки на вул. Сахарова.
14. Звернення ДУ Івано-Франківського лабораторного центру МОЗ
України щодо погодження виготовлення пультів від болардів для користування
на вул. Шевченка.
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15. Звернення Тимків Н.І. та мешканців будинку №39 по вул. Галицька із
проханням врахувати потреби мешканців даного будинку у 5 місцях для
паркування власних автомобілів при плануванні чи зміні схеми ОДР на ділянці
дороги від перехрестя вул. Галицька-Дністровська і до міської ратуші.
16. Звернення Лесик М.С. та жителів вул. Галицька, 118, 120 щодо
встановлення дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна зона» та встановлення двох
обмежуючих стовпчиків між трансформаторною підстанцією і будинком №118
по вул.Галицька.
17. Щодо облаштування пішохідних переходів на вул. Надрічна на ділянці від
ТЦ «Торба» до Пасічнянського моста.
18. Щодо встановлення дорожніх знаків на вул. Станіславська, Шеремети площа Ринок, Галицька - площа Ринок виїзд з площі Шептицького відповідно
до затвердженої схеми ОДР І-паркувальної зони.
19. Щодо перенесення місця встановлення шлагбаума, паркомату та МАФ з
площі Ринок на вул. Галицьку навпроти будинку №16 та розгляду схеми ОДР Іпаркувальної зони.
20. Щодо заміни дорожніх знаків на вул. Франка які б відповідали ДСТУ-2014.
21. Звернення В. Стефініна щодо встановлення дорожнього знаку 3.34
«Зупинку заборонено» на початку вул. Коновальця.
22. Звернення Михайляка З.Б. щодо надання пульта від боларда на вул.
Грушевського-Міцкевича для заїзду до власного будинку на площі Міцкевича,6.
23. Щодо облаштування острівця безпеки на пішохідному переході на вул.
Бандери,14 (біля м-ну «Практик»).
24. Звернення УКБ щодо часткового перекриття руху під час виконання робіт
по капітальному ремонту вул. Ушинського з влаштуванням водопроводу на
період з листопада 2018р. до серпня 2019р.
25. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.16 «Напрямки руху по смугах» та
5.20.3 «Початок додаткової смуги руху» на вул. Незалежності - Залізнична (з’їзд
з моста).
26. Звернення жителів вул. Барнича (мікрорайон Опришівці) щодо
встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на
вул. Барнича.
27. Звернення мешканців будинку № 35а по вул. Мазепи щодо перегляду та
скасування рішення комісії з безпеки дорожнього руху №8 від 12.07.2018 року
(питання №29)
28. Звернення Володимира Шпега щодо надання дозволу на встановлення за
власний кошт мешканців захисних стовпців для унеможливлення незаконного
паркування на вузькому тротуарі вздовж будинку за адресою вул.
Незалежності,30 з боку вул. Січових Стрільців.

1. СЛУХАЛИ: Звернення С. Белея щодо розгляду можливості зміни
організації дорожнього руху при заїзді в двори навпроти будинків Довженка 5 і
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Довженка 7. А саме дозволити поворот на ліво.
За наявності переривчастої розмітки навпроти заїзду до будинків 5 і 7б
автомобілі не будуть проїжджати таку значну кількість дворами і не будуть
створювати незручності для пішоходів (не кажучи вже про небезпеку наїзду)
які йдуть прибудинковим проїздом (на якому тротуари або відсутні або є
недостатньої ширини). Можливо як додаткову пропозицію прошу розглянути,
щоб велодоріжка яка йде по непарній стороні Довженка стала пішохідною
доріжкою (там гарна алея). А для велосипедів виокремити смугу на проїжджій
частині Довженка де автомобілі д факто рухаються в одній смузі.
Мотивація
На всій протяжності набережної ім Стефаника є кишеньки для повороту на ліво,
хоча вулиця вважається об’їзною. Вул Довженка є щільно забудованою з обох
боків, проте немає жодної кишеньки для повороту наліво, в густозаселені
квартали.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися до проектної організації щодо коригування схеми ОДР
по вул. Довженка для заїзду-виїзду до буд.5 і 7.
2. СЛУХАЛИ: Щодо освітлення вказівників дорожніх знаків на
острівці безпеки на вул. С. Бандери та вул. Довженка.
ВИРІШИЛИ:
УТіЗ замовити ПКД та освітити перехід та дорожні знаки на вул
С.Бандери (острівець безпеки).
3. СЛУХАЛИ: Звернення ДНЗ №12 ТолощенкоЛ.І. щодо встановлення
на в’їзді до будинку знаку заборони паркування автомобілів на вул. Короля
Данила,18.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
4. СЛУХАЛИ: Звернення директора ПП «Гергелюк Г. В.» Бородайка
С. М. щодо погодження схеми організації дорожнього руху поруч
новозбудованого багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями
громадського призначення на розі вул. Вовчинецької – Івасюка для потреби
заїздів – виїздів та паркування транспорту згідно погодженої УПП схеми ОДР.
ВИРІШИЛИ:
ПП «Гергелюк Г. В.» Бородайко С. М. надати дозвільні документи на
будівництво та відвід земельної ділянки. Надати інформацію про відсутність
заборгованості по оренді земельної ділянки. Після чого повторно винести на
КБДР.
5. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення щодо нанесення дорожньої
розмітки 1.14.1 «Пішохідний перехід» біля буд.№2А на вул. Пасічній з
облаштуванням антикишені на паркувальному майданчику та демонтажу
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перильного загородження.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ облаштувати антикишені на паркувальному майданчику та
демонтувати перильне загородження.
Після виконаних робіт ДЖКПБ, УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.14.1
«Пішохідний перехід», встановити дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід»2шт.біля будинку №2А на вул. Пасічній та внести зміни в схему ОДР.
6.
СЛУХАЛИ:
Звернення
директора
Івано-Франківського
Геріатричного пансіонату В.Яворського щодо забезпечення встановлення
штучних дорожніх нерівностей чи світлофора на вул. Коновальця-Медична.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019р. встановлення острівця
безпеки на пішохідному переході перехрестя вул. Коновальця - Медична.
7. СЛУХАЛИ: Звернення Дутки Ю.С. щодо встановлення освітлення
біля церкви та влаштувати зупинку біля будинку на вул. Вовчинецька,198.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі забезпечити встановлення павільйону
зупинки громадського транспорту на вул. Вовчинецька,198.
КП « Івано - Франківськміськсвітло» внести в титульний список робіт
на 2019р. встановлення освітлення території (біля церкви) на вул.
Вовчинецька,198.
8. СЛУХАЛИ: Звернення В. Качкан та мешканців будинку № 8 по
вул. Мельничука щодо впорядкування паркування автомобілів на вул.
Мельничука.
ВИРІШИЛИ:
УПП навести порядок з паркуванням по вул. Мельничука та взяти даний
адрес на контроль.
9. СЛУХАЛИ: Звернення Малженського О.Б. щодо встановлення
дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона» та 5.32 «Кінець житлової зони» перед
будинком №12 на Північному бульварі на в’їзд – виїзд на вул. Заболотівська та
дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на вул. Заболотівська біля бетонних
клумб.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
10. СЛУХАЛИ: Звернення Поцілуйко Т.М. щодо впорядкування
стоянки автотранспорту на вул. Богунська.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
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знаків 3.34 «Зупинку заборонено»-2шт. по вул. Богунська (непарна сторона).
11. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП Івано-Франківської
обласної ради з експлуатації майна В. Костишина щодо видачі пульта від
болардів для завершення ремонтних робіт та подальшого належного утримання
та експлуатації об’єкта на площі Міцкевича,4.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у наданні пульта від болардів. УТІЗ організувати додаткову
нараду по даному питанню.
12. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо встановлення правої
зеленої стрілки на вул. Івасюка-Стуса поворот до Гранд базару.
ВИРІШИЛИ:
КП « Івано - Франківськміськсвітло» встановити біля світлофора
зелену стрілку, яка дозволяє рух праворуч до Гранд базару на червоний сигнал
світлофора на вул. Івасюка-Стуса.
13. СЛУХАЛИ: Щодо влаштування підсвітки зупинки на вул. Сахарова.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
14. СЛУХАЛИ: Звернення ДУ Івано-Франківського лабораторного
центру МОЗ України щодо погодження виготовлення пультів від болардів для
користування на вул. Шевченка.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у наданні пульта від болардів. УТІЗ організувати додаткову
нараду по даному питанню.
15. СЛУХАЛИ: Звернення Тимків Н.І. та мешканців будинку №39 по
вул. Галицька із проханням врахувати потреби мешканців даного будинку у 5
місцях для паркування власних автомобілів при плануванні чи зміні схеми ОДР
на ділянці дороги від перехрестя вул. Галицька-Дністровська і до міської
ратуші.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху
паркомісця на вул. Галицька(від вул. Дністровська до площі Ринок) не
передбачені.
16. СЛУХАЛИ: Звернення Лесик М.С. та жителів вул. Галицька, 118,
120 щодо встановлення дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна зона» та
встановлення двох обмежуючих стовпчиків між трансформаторною
підстанцією і будинком №118 по вул.Галицька.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ
встановити
обмежувальні
засоби
(Шикани)
біля
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трансформаторної підстанції і будинком №118 по вул. Галицька
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.33 «Пішохідна зона» - 2шт. з вул. Тролейбусна та вул. Добролюбова.
17. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідних переходів на вул.
Надрічна на ділянці від ТЦ «Торба» до Пасічнянського моста.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ та УПП вивчити питання місць облаштування пішохідних
переходів по вул. Надрічна на ділянці дороги від ТЦ «Торба» до Пасічнянського
моста. Після визначення місць УТІЗ внести в титульні списки робіт на 2019р.
нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, встановлення
острівців безпеки, освітлення пішохідних переходів та внести зміни в схему
ОДР.
ДЖКПБ облаштувати пониження бордюрів та підходів до пішохідних
переходів по визначених місцях.
18. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків на вул.
Станіславська, Шеремети - площа Ринок, Галицька - площа Ринок виїзд з площі
Шептицького відповідно до затвердженої схеми ОДР І-паркувальної зони.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.33 «Пішохідна зона»-1шт., 3.1 «Рух заборонено» - 1шт., 2.1 «Дати
дорогу» -2шт., 5.7.2 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом»-2шт. на вул.
Станіславська; 5.33 Пішохідна зона» -1шт. на вул. Шеремети –площа Ринок;
5.33 Пішохідна зона» -1шт. на вул. Галицька –площа Ринок; 3.34 «Зупинку
заборонено» - 4шт. на вул. Галицька; 2.1 «Дати дорогу» - 1шт., 5.7.1 «Виїзд на
дорогу з одностороннім рухом»-1шт., 5.35.1 Пішохідний перехід» -2шт. на
виїзді з площі Шептицького.
19. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення місця встановлення шлагбаума,
паркомату та МАФ з площі Ринок на вул. Галицьку навпроти будинку №16 та
розгляду схеми ОДР І-паркувальної зони.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
20. СЛУХАЛИ: Щодо заміни дорожніх знаків на вул. Франка, які б
відповідали ДСТУ-2014.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити заміну дорожніх знаків на
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вул. Франка.
21. СЛУХАЛИ: Звернення В. Стефініна щодо встановлення дорожнього
знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на початку вул. Коновальця.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ, УПП вивчити дане питання після чого встановити дорожні знаки
3.34 «Зупинку заборонено» після проведення закупівлі.
22. СЛУХАЛИ: Звернення Михайляка З.Б. щодо надання пульта від
боларда на вул. Грушевського-Міцкевича для заїзду до власного будинку на
площі Міцкевича,6.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у наданні пульта від болардів. УТІЗ організувати додаткову
нараду по даному питанню.
23. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування острівця безпеки на пішохідному
переході на вул. Бандери,14 (біля м-ну «Практик»).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019р. встановлення острівця
безпеки на пішохідному переході.
24. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо часткового перекриття руху під
час виконання робіт по капітальному ремонту вул. Ушинського з влаштуванням
водопроводу на період з листопада 2018р. до серпня 2019р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити з УПП схему організації дорожнього руху зі встановленням
відповідних інформаційних дорожніх знаків.
25. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.16 «Напрямки
руху по смугах» та 5.20.3 «Початок додаткової смуги руху» на вул.
Незалежності - Залізнична (з’їзд з моста).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.16 «Напрямки руху по смугах»-2шт., 5.18 «Напрямок руху по смузі» 3шт. та 5.20.3 «Початок додаткової смуги руху»-1шт. на вул. Незалежності Залізнична (з’їзд з моста) та внести зміни в схему ОДР.
26. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Барнича (мікрорайон
Опришівці) щодо встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних
автомобілів заборонено» на вул. Барнича.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних
автомобілів заборонено» на вул. Барнича в зв’язку з тим, що на даній вулиці
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крім СУ-612 знаходяться інші підприємства, які користуються даною вулицею
для заїзду та виїзду.
27. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку № 35а по вул. Мазепи
щодо перегляду та скасування рішення комісії з безпеки дорожнього руху №8
від 12.07.2018 року (питання №29).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ з виходом на місце спільно з Департаменту містобудування,
архітектури та культурної спадщини, УДСНС в Івано-Франківській
області, Департаментом комунальних ресурсів вивчити дане питання та
надати висновки департаментів щодо меж земельної ділянки, встановлення
воріт після чого повторно винести питання з висновками комісії на розгляд
КБДР.
ДЖКПБ запросити мешканців будинку № 35а по вул. Мазепи Канюс Ю.
та Прута А.П. на засідання КБДР.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Володимира Шпега щодо надання дозволу
на встановлення за власний кошт мешканців захисних стовпців для
унеможливлення незаконного паркування на вузькому тротуарі вздовж будинку
за адресою вул. Незалежності,30 з боку вул. Січових Стрільців.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власний кошт мешканців встановлення захисних стовпців
для унеможливлення незаконного паркування на тротуарі вздовж будинку за
адресою вул. Незалежності,30 з боку вул. Січових Стрільців.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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