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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 15 від 03.11.2017року
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:
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Авраменко В. В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Баран О.К. – заст. начальника управління генерального плану та містобудівного
кадастру Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини
міської ради;
Царьов В.С. – в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в м. Івано Франківську;
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано - Франківськавтодор»;
Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ
СОІУ;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Яцишин Я.Б.- член виконавчого комітету.

Порядок денний:
1. Звернення Огоновської Т.Р. щодо перенесення дорожніх знаків «Зупинка
громадського транспорту» та опущення тротуарного полотна для
безперешкодного заїзду до власної земельної ділянки за адресою с. Угорники
вул. Тополина,50 (масив «Над Гора» 19).
2. Звернення Паньків І. Й. щодо включення в титульні списки робіт по
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капітальному ремонту вул. Петрушевича та встановлення дорожнього знаку
3.35 «Стоянку заборонено» на тротуарі.
3. Щодо встановлення болардів на вулицях, а саме:
1. вул. Галицька - Л. Українки;
2. вул. Грушевського - Курбаса;
3. вул. Грушевського – Міцкевича;
4. вул. Мартинця – Л. Українки.
4. Звернення Барилюка М.М. щодо встановлення пішохідного переходу біля
ЗОШ -22.
5. Щодо встановлення шлагбаума на заїзді у двір вул. Дністровська, 28.
6. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення дорожніх знаків на вул.
Тринітарській 3.34 «Зупинку заборонено»-4шт. та 5.33 «Пішохідна зона»-2шт. з
двох сторін вул. Тринітарської.
7. Звернення начальника ВП «Івано-Франківська дистанція колії
Львівської залізниці» Кащука В.Д. щодо встановлення дорожніх знаків та
нанесення дорожньої розмітки відповідно акту комісійного обстеження
залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці розташованих в
межах міста Івано-Франківська (додаток додається).
8. Звернення жителів буд.№ 4а, 6, 10 по вул .Вовчинецька щодо перенесення
зупинки з вул.Вовчинецька,4а на вул. Вовчинецька,2 на попереднє місце.
9. Щодо встановлення павільйону зупинки довжиною 6 метрів на вул.
Вовчинецька, 4а.
10. Звернення голови Крихівецької сільської ради щодо можливості
встановлення світлофорного об’єкту на виїзді з вул. Садова на вулицю
Набережну ім. В. Стефаника, оскільки сільською радою замовлено розробку
проектно - кошторисної документації нове будівництво світлофорного об’єкту.
11. Звернення настоятеля чоловічого монастиря «Воплоченого Слова» о.
Йосафата (Бойко В.П.) щодо облаштування тротуару бруківкою по вул. Вербова
в с. Крихівці та встановлення світлофора з кнопкою регулювання поблизу
зупинки громадського транспорту на перехресті вулиць Вербова- Садової та
Набережної ім. В. Стефаника.
12. Звернення Сімків О.С. щодо облаштування зупинки та тротуару по
вул.Коновальця,338-340 (зупинка Жигулі) поворот на вул. Медичну.
13. Звернення УПП щодо заборони встановлення дорожніх знаків 3.3 «Рух
вантажних автомобілів заборонено» при в’їздах в обласний центр.
14. Звернення мешканців будинку №14 по вул. Паркова щодо облаштування
місць для паркування автотранспорту та внесення відповідних змін корегування
плану реконструкції біля даного будинку.
15. Звернення жителів вул. Барнича мікрорайону Опришівці щодо
облаштування пішохідної доріжки в 2017р. та замовлення проекту для
прокладання ливневої та фекальної каналізації, водопроводу ширшого діаметру,
лавок для відпочинку та велодоріжки.
16. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика:
1. Виділити на ділянці вул. Галицької від перехрестя з вул. Василіянок до
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перехрестя з вул. Пасічною – Тролейбусною виділених смуг виключно для руху
громадського транспорту (в т. ч. таксі).
2. Заборонити зупинку транспортних засобів по обидвом сторонам
згаданої в п.1 ділянки вул. Галицької.
3. Нанести відповідну розмітку та встановити знаки.
17. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення
попереджувального знаку про напрямок повороту на перехресті вул.
Микитинецька – Об їздова – Макухи та встановлення відбійника біля огорожі
буд.№84 по вул. Микитинецькій.
18. Звернення ОСББ "Серафіні" щодо встановлення шлагбауму за адресою
вул. Шпитальна, 9.
19. Звернення ДЖКПБ щодо розгляду переліку місць концентрації ДТП та
аварійно небезпечних ділянок на предмет вжиття заходів з підвищення безпеки
дорожнього руху у 2018 році.
20. Звернення депутата міської ради М. Тараса щодо зміни руху маршруту
№28 в об’їзд через вул. Б.Хмельницького з виїздом на вул. Сагайдачного.

1.СЛУХАЛИ: Звернення Огоновської Т.Р. щодо перенесення дорожніх
знаків «Зупинка громадського транспорту» та опущення тротуарного полотна
для безперешкодного заїзду до власної земельної ділянки за адресою с.
Угорники вул. Тополина,50 (масив «Над Гора» 19).
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови за власний рахунок перенести дорожній знак 3.29
«Обмеження максимальної швидкості» до опори та виконати опущення
тротуарного полотна для безперешкодного заїзду до власної земельної ділянки.
Щодо дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець
пункту зупинки автобуса» не переносити залишити на існуючому місці.
2. СЛУХАЛИ: Звернення Паньків І. Й. щодо включення в титульні
списки робіт по капітальному ремонту вул. Петрушевича та встановлення
дорожнього знаку 3.35 «Стоянку заборонено» на тротуарі.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ розробляється проект благоустрою скверу дані пропозиції
будуть враховані.
УТІЗ замовити схему ОДР по вул. Петрушевича.
3. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення болардів на вулицях, а саме:
1. вул. Галицька - Л. Українки;
2. вул. Грушевського - Курбаса;
3. вул. Грушевського – Міцкевича;
4. вул. Мартинця – Л. Українки.
ВИРІШИЛИ:
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Погодити.
УТІЗ замовити виготовлення проектно - кошторисної документації щодо
встановлення болардів.
УТІЗ після проведення конкурсної закупівлі та визначення переможця,
забезпечити встановлення болардів по даних адресах.
4. СЛУХАЛИ: Звернення Барилюка М.М. щодо встановлення
пішохідного переходу біля ЗОШ -22.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити пристрій примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) та відповідні дорожні знаки 1.11 «Пагорб»-2шт. та 3.29
«Обмеження максимальної швидкості»-2шт. на вул. Покутська між парком та
ЗОШ- № 22.
УТІЗ нанести розмітку пішохідний перехід на вул. Покутська між парком
та ЗОШ- № 22 також встановити дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід»2шт.
5. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення шлагбаума на заїзді у двір вул.
Дністровська, 28.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ встановити шлагбаум на заїзді у двір вул. Дністровська, 28.
6. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення дорожніх знаків
на вул. Тринітарській 3.34 «Зупинку заборонено»-4шт. та 5.33 «Пішохідна
зона»-2шт. з двох сторін вул. Тринітарської.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 3.34 «Зупинку заборонено»-4шт. та 5.33 «Пішохідна зона»-2шт. з двох
сторін вул. Тринітарської.
ДЖКПБ встановити півкулі з двох сторін вул. Тринітарської у 2017 році.
7. СЛУХАЛИ: Звернення начальника ВП «Івано-Франківська
дистанція колії Львівської залізниці» Кащука В.Д. щодо встановлення
дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно акту комісійного
обстеження залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці
розташованих в межах міста Івано-Франківська (додаток додається).
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
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 дистанції колії Львівської залізниці
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розташованих в межах міста Івано-Франківська.
8. СЛУХАЛИ: Звернення жителів буд.№ 4а, 6, 10 по вул .Вовчинецька
щодо перенесення зупинки з вул.Вовчинецька,4а на вул. Вовчинецька,2 на
попереднє місце.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
9. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення павільйону зупинки довжиною 6
метрів на вул. Вовчинецька, 4а.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульні списки робіт на встановлення павільйону зупинки
довжиною 4 метри на вул. Вовчинецька, 4а на 2018 рік.
УТІЗ перенести павільйони зупинок з вул. Вовчинецька, 4а в с. Хриплин
на розворотнє кільце тролейбуса №2; з вул. Вовчинецької, 167 на вул.
Тичини,67; з вул. Вовчинецької, 223 (Велес) на вул. Тисменицьку –Українських
Декабристів (з міста).
10. СЛУХАЛИ: Звернення голови Крихівецької сільської ради щодо
можливості встановлення світлофорного об’єкту на виїзді з вул. Садова на
вулицю Набережну ім. В. Стефаника, оскільки сільською радою замовлено
розробку проектно - кошторисної документації нове будівництво світлофорного
об’єкту.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує встановлення світлофорного об’єкту на виїзді з вул.
Садова на Набережну ім. В. Стефаника, голові с/р с. Крихівці надати
розроблену проектно - кошторисну документацію на нове будівництво
світлофорного об’єкту.
11. СЛУХАЛИ: Звернення настоятеля чоловічого монастиря
«Воплоченого Слова» о. Йосафата (Бойко В.П.) щодо облаштування тротуару
бруківкою по вул. Вербова в с. Крихівці та встановлення світлофора з кнопкою
регулювання поблизу зупинки громадського транспорту на перехресті вулиць
Вербова- Садової та Набережної ім. В. Стефаника.
ВИРІШИЛИ:
Крихівецькою сільською радою розробляється проектно - кошторисна
документація на нове будівництво світлофорного об’єкту на виїзді з вул. Садова
на Набережну ім. В. Стефаника.
12. СЛУХАЛИ: Звернення Сімків О.С. щодо облаштування зупинки та
тротуару по вул.Коновальця,338-340 (зупинка Жигулі) поворот на вул. Медичну.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ
замовлено
та
розробляється
проект
реконструкції
вул.Коновальця від Черніївського моста до аеропорта в якому Ваші пропозиції
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будуть враховані.
13. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо заборони встановлення дорожніх
знаків 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» при в’їздах в обласний
центр.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ дане питання перенести на наступне засідання КБДР.
14. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку №14 по вул. Паркова
щодо облаштування місць для паркування автотранспорту та внесення
відповідних змін корегування плану реконструкції біля даного будинку.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. По даній вулиці затверджений проект по капітальному
ремонту.
15. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Барнича мікрорайону
Опришівці щодо облаштування пішохідної доріжки в 2017р. та замовлення
проекту для прокладання ливневої та фекальної каналізації, водопроводу
ширшого діаметру, лавок для відпочинку та велодоріжки.
ВИРІШИЛИ:
Щодо ремонту вулиці Барнича планом міського бюджету на 2017 рік,
головному розпоряднику бюджетних коштів Департаменту житлової,
комунальної політики та благоустрою передбачено кошти на об’єкт
«Капітальний ремонт тротуару на вул. Барнича. Після виготовлення
кошторисної документації та визначення на конкурсній основі виконавця робіт,
буде укладено угоди і забезпечено їх виконання.
16. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика:
1. Виділити на ділянці вул. Галицької від перехрестя з вул. Василіянок до
перехрестя з вул. Пасічною – Тролейбусною виділених смуг виключно для руху
громадського транспорту (в т. ч. таксі).
2. Заборонити зупинку транспортних засобів по обидвом сторонам
згаданої в п.1 ділянки вул. Галицької.
3. Нанести відповідну розмітку та встановити знаки.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ та КП «Івано –Франківськміськсвітло» вивчити питання та
винести на наступне засідання КБДР.
17. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
встановлення попереджувального знаку про напрямок повороту на перехресті
вул. Микитинецька – Об їздова – Макухи та встановлення відбійника біля
огорожі буд.№84 по вул. Микитинецькій.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
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робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 2.3 «Головна дорога» - 2шт., 7.8 «Напрямок головної дороги» - 2шт., та
1.4.1 « Напрямок повороту»-1шт. біля огорожі буд.№84 по вул. Микитинецькій.
18. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ "Серафіні" щодо встановлення
шлагбауму за адресою вул. Шпитальна, 9.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження схеми з ДЖКПБ. За власні кошти
встановити півкулі та дорожній знак 3.1 «Рух заборонено» відповідно до ДСТУ.
19. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо розгляду переліку місць
концентрації ДТП та аварійно небезпечних ділянок на предмет вжиття заходів з
підвищення безпеки дорожнього руху у 2018 році.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР.
20. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Тараса щодо
зміни руху маршруту №28 в об’їзд через вул. Б.Хмельницького з виїздом на вул.
Сагайдачного.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ до закінчення ремонту вул. Вовчинецької змінити тимчасово схему
руху маршруту №28 по вул. Б.Хмельницького з виїздом на вул. Сагайдачного в
напрямку вул. Вовчинецької.
КП МДК встановити тимчасові дорожні знаки на перехресті вул.
Сагайдачного – Б.Хмельницького:
-встановити інформаційні таблиці щодо тимчасової зміни схеми ОДР та
тимчасові відповідні дорожні знаки, а саме: 2.3 «Головна дорога» - 2шт., 7.8
«Напрямок головної дороги» - 3шт., 2.1 «Дати дорогу» -1шт.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху
Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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