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Версія 01 

Змінено сторінок 00/6 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 14 від 21.11.2018року 

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; 

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

Франківськводоекотехпром»; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

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

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; 

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

кадастру Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради; 

Гіглюк А.В. – заступник начальника управління транспорту та зв’язку. 

 

Порядок денний: 

1. Звернення директора ТОВ «Ютім» Стефанишина І.О. щодо надання 

пультів від болардів для обслуговування камер за адресами: вул. Чорновола,128 

(парк ім. Т. Шевченка), вул. Незалежності,45 (початок стометрівки), вул. 

С.Мартинця,4 – Л. Українки, вул. Л. Курбаса,13, вул. Грушевського,17-

Міцкевича. 

2. Звернення Козири О.В. щодо нанесення дорожньої розмітки пішохідний 

перехід на вул. Берегова (біля церкви). 

3. Звернення голови ОСББ «Арматурник» Бужимінської Л.О. щодо надання 

дозволу на перекриття міжбудинкового проїзду на вул. Коновальця,146. 

4. Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. Голутяка розглянути 

питання стосовно організації зупинки «Радіозавод» на вул. Галицька з 

можливими змінами дорожніх знаків та розміток, а саме: 

 1. На початку заїзду з лівої та правої сторони встановити дорожні знаки 5.39 

«Зона стоянки»- 2шт. та знак 7.2.5 «Зона дії знаку 30м (справа) та 20м (з ліва)» 

2шт.; і таблиця 7.6.1 «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» -
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2шт. Необхідність в цих змінах продуктивна тим, що транспортні засоби по 

обидві сторони заїзду на вказану зупинку розташовані хаотично, утворюючи 

вузький проїзд і не враховуючи наявність контактної мережі, створюють 

перепони для безпечного руху електротранспорту. 

 2. Поруч з другим газоном зліва (розташовано майданчик для стоянки 

тролейбусів під час обідньої перерви) встановити знак 5.39 «Зона стоянки», 

табличку «Вид транспорту «Тролейбус» та табличку 7.2.5 «Зона дії знаку 30м». 

Треба врахувати те, що висадка-посадка пасажирів здійснюється на цьому ж 

майданчику, і задля збереження їх безпеки необхідно нанести дорожні розмітки 

1.16.4 (позначає острівці безпеки) завдовжки 30м, та від зони дії даної розмітки 

до протилежної сторони, де функціонує стаціонарна зупинка маршрутних 

транспортних засобів, нанести розмітку 1.14.3 («зебра» червоно-білого кольору, 

пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-

транспортних пригод). 

5. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. та мешканців буд. 

№106,108 вул. Коновальця та буд. № 18,20 вул. Національної Гвардії щодо 

встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на 

міжбудинковому проїзді будинків №106,108 вул. Коновальця та №18,20 вул. 

Національної Гвардії. 

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

стовпчиків в арці на вул. Вовчинецька,174. 

7 Звернення УПП щодо демонтажу дорожніх знаків 3.21 «В’їзд заборонено» та 

таблички «Неділя 6-00год до 24-00год» на вул. Галицька - Бельведерська та на 

вул. Галицька– Мартинця. 

8. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення 

дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього комісійного обстеження умов 

дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська (додаток додається). 

9. Звернення ПАТ Львівська залізниця «Івано-Франківська дистанція 

колії» щодо нанесення дорожньої розмітки відповідно акту комісійного 

обстеження залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці, а саме 

під’їзна вітка вул. Дудаєва відсутня дорожня осьова розмітка та лінія «Стоп» та 

поновлення дорожньої розмітки та лінію «Стоп» на вул. Коновальця. 

10. Щодо встановлення куль на переході острівець на вул. Бандери, заїздить 

вантажівка і ламає тактильну плитку. 

11. Щодо погодження облаштування майданчиків для платного паркування з 

частковим заїздом на тротуар на вул. Лепкого. 

12. Звернення Капустяка О.І. щодо освітлення пішохідного переходу на вул. 

Коновальця, 132А. 

13. Звернення ДСНС щодо влаштування додаткового заїзду на вічевий майдан 

з боку вулиці Бельведерської. 

14. Звернення БО "Тепле місто" щодо надання дозволу на встановлення 4 

велостійок на вул. Грюнвальдській, біля ресторану Діді Гулі. 

15. Щодо влаштування громадської вбиральні на вул. Дудаєва (кінцева 

зупинка) з влаштуванням вигрібної ями. 
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16. Звернення ректора Івано-Франківського національного медичного 

університету Рожка М.М. щодо можливості проїзду транспорту ІФНМУ у 

місцях встановлення болардів, а саме: вул. Л.Українки- Мартинця, вул. 

Грушевського-Міцкевича, вул. Галицька (провулок Фортечний), оплату за 

виготовлення пультів для можливості заїзду по надзвичайній службовій 

необхідності гарантуємо. 

 

 

 1. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Ютім» Стефанишина І.О. 

щодо надання пультів від болардів для обслуговування камер за адресами: вул. 

Чорновола,128 (парк ім. Т. Шевченка), вул. Незалежності,45 (початок 

стометрівки), вул. С.Мартинця,4 – Л. Українки, вул. Л. Курбаса,13, вул. 

Грушевського,17-Міцкевича. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ 27.11.2018р. організувати нараду по болардах. Запросити на нараду 

УПП, ДЖКПБ, КП «Муніципальна варта», КП« Івано - Франківськміськсвітло», 

управління ДСНС України в м. Івано – Франківську. 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення Козири О.В. щодо нанесення дорожньої 

розмітки пішохідний перехід на вул. Берегова (біля церкви). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ замовити в проектній організації схему організації дорожнього руху 

по вул. Берегова та врахувати дану пропозицію. 

 УТІЗ при настанні відповідних погодно – кліматичних умов та отримання 

погодженої в УПП схеми ОДР нанести дорожню розмітку 1.14.1 Пішохідний 

перехід» та після проведення закупівлі і укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 

5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Арматурник» Бужимінської 

Л.О. щодо надання дозволу на перекриття міжбудинкового проїзду на вул. 

Коновальця,146. 

ВИРІШИЛИ: 

Питання щодо перекриття міжбудинкового проїзду на вул. Коновальця,146 

розглянути після відведення земельної ділянки прибудинкової території. 

 

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

Голутяка розглянути питання стосовно організації зупинки «Радіозавод» на 

вул. Галицька з можливими змінами дорожніх знаків та розміток, а саме: 

 1. На початку заїзду з лівої та правої сторони встановити дорожні знаки 5.39 

«Зона стоянки»- 2шт. та знак 7.2.5 «Зона дії знаку 30м (справа) та 20м (з ліва)» 

2шт.; і таблиця 7.6.1 «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» -

2шт. Необхідність в цих змінах продуктивна тим, що транспортні засоби по 
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обидві сторони заїзду на вказану зупинку розташовані хаотично, утворюючи 

вузький проїзд і не враховуючи наявність контактної мережі, створюють 

перепони для безпечного руху електротранспорту. 

 2. Поруч з другим газоном зліва (розташовано майданчик для стоянки 

тролейбусів під час обідньої перерви) встановити знак 5.39 «Зона стоянки», 

табличку «Вид транспорту «Тролейбус» та табличку 7.2.5 «Зона дії знаку 30м». 

Треба врахувати те, що висадка-посадка пасажирів здійснюється на цьому ж 

майданчику, і задля збереження їх безпеки необхідно нанести дорожні розмітки 

1.16.4 (позначає острівці безпеки) завдовжки 30м, та від зони дії даної розмітки 

до протилежної сторони, де функціонує стаціонарна зупинка маршрутних 

транспортних засобів, нанести розмітку 1.14.3 («зебра» червоно-білого кольору, 

пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-

транспортних пригод). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ замовити в проектній організації схему організації дорожнього руху 

по вул. Галицька на ділянці від Калуського шосе до вул. Хіміків з врахуванням 

заїзду – виїзду на зупинку «Радіозавод». 

 УТІЗ після виготовлення та затвердження в УПП схеми ОДР, проведення 

тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з встановлення дорожніх 

знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.39 «Зона стоянки»- 3шт. та 

знак 7.2.5 «Зона дії знаку 30м (справа) та 20м (з ліва)» - 3шт.; і таблиця 7.6.1 

«Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» -2шт. також нанести 

дорожню розмітку 1.16.4, 1.14.3. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. та 

мешканців буд. №106,108 вул. Коновальця та буд. № 18,20 вул. 

Національної Гвардії щодо встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» на міжбудинковому проїзді будинків 

№106,108 вул. Коновальця та №18,20 вул. Національної Гвардії. 

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. 

Коновальця,106. 

 

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

встановлення стовпчиків в арці на вул. Вовчинецька,174. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися листом в Управління ДСНС України в Івано-

Франківській області щодо погодження встановлення стовпців в арці на вул. 

Вовчинецька,174. 

 ДЖКПБ після погодження ДСНС встановити стовпці на вул. 

Вовчинецька,174. 

ДЖКПБ облаштувати підходи до пішохідного переходу на вул. 
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Вовчинецька,178. 

 

7 СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо демонтажу дорожніх знаків 3.21 

«В’їзд заборонено» та таблички «Неділя 6-00год до 24-00год» на вул. Галицька - 

Бельведерська та на вул. Галицька– Мартинця. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та 

нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього комісійного 

обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська 

(додаток додається). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019р. встановлення дорожніх 

знаків та після проведення тендеру -закупівлі та укладення договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього 

комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-

Франківська. 

         КП «МДК» відповідно до акту осіннього комісійного обстеження умов 

дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська провести заміну та 

перенесення дорожніх знаків. 

 УПП не складати протоколи на працівників УТІЗ, адже нанесення 

розмітки та встановлення знаків вимагає проведення процедур закупівель. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення ПАТ Львівська залізниця «Івано-

Франківська дистанція колії» щодо нанесення дорожньої розмітки відповідно 

акту комісійного обстеження залізничних переїздів дистанції колії Львівської 

залізниці, а саме під’їзна вітка вул. Дудаєва відсутня дорожня осьова розмітка 

та лінія «Стоп» та поновлення дорожньої розмітки та лінію «Стоп» на вул. 

Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ при настанні відповідних погодно – кліматичних умов нанести 

дорожню осьову розмітку та лінію «Стоп» на вул. Дудаєва та поновити 

дорожню розмітку та лінію «Стоп» на вул. Коновальця. 

 

10. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення куль на переході острівець на вул. 

Бандери, заїздить вантажівка і ламає тактильну плитку. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ встановити обмежувальні засоби (стовпчики зі 

світловідбиваючою плівкою). 

 

11. СЛУХАЛИ: Щодо погодження облаштування майданчиків для 

платного паркування з частковим заїздом на тротуар на вул. Лепкого. 

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 № 14 від 21.11.2018року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 6 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити облаштування майданчиків для платного паркування з 

частковим заїздом на тротуар на вул. Лепкого. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення Капустяка О.І. щодо освітлення пішохідного 

переходу на вул. Коновальця, 132А. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019р. освітлення пішохідного 

переходу на вул. Коновальця, 132А. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення ДСНС щодо влаштування додаткового заїзду 

на Вічевий майдан з боку вулиці Бельведерської. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити.КБДР рекомендує використовувати заїзд з вул. Незалежності – 

Вагилевича. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення БО "Тепле місто" щодо надання дозволу на 

встановлення 4 велостійок на вул. Грюнвальдській, біля ресторану Діді Гулі. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

 

15. СЛУХАЛИ: Щодо влаштування громадської вбиральні на вул. 

Дудаєва (кінцева зупинка) з влаштуванням вигрібної ями. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. УТІЗ замовити ПКД. 

  

16. СЛУХАЛИ: Звернення ректора Івано-Франківського 

національного медичного університету Рожка М.М. щодо можливості 

проїзду транспорту ІФНМУ у місцях встановлення болардів, а саме: вул. 

Л.Українки- Мартинця, вул. Грушевського-Міцкевича, вул. Галицька (провулок 

Фортечний), оплату за виготовлення пультів для можливості заїзду по 

надзвичайній службовій необхідності гарантуємо. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ 27.11.2018р. організувати нараду по болардах. Запросити на нараду 

УПП, ДЖКПБ, КП «Муніципальна варта», КП« Івано - Франківськміськсвітло», 

управління ДСНС України в м. Івано – Франківську. 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 

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

