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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 2 від 09.02.2018року 

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; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Царьов В.С. – в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в м. Івано Франківську; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

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

Строїч А.П. – депутат міської ради; 

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

Франківська; 

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

Франківську. 

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

УДСНС в Івано – Франківській області; 

 

 

Порядок денний: 

1. Доручення міського голови щодо встановлення світлофорного об’єкту 

на набережній ім. Стефаника – вул. Садова. 

2. Звернення Когут М.Є. щодо вирішення проблеми під’їзду екстрених 

служб до будинку №16Б по вул. С. Стрільців. 

3. Повторне звернення Глеба Б.П. щодо перенесення зупинки 

громадського транспорту та перенесення пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Миру,42А. 

4. Звернення мешканців щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 

«Зупинку заборонено» на вул. Довга,88 (біля соціальної аптеки). 
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5. Звернення директора департаменту містобудування, архітектури та 

культурної спадщини О. Кошика щодо демонтажу встановлених металевих 

стовпчиків на вул. С. Стрільців,28. 

6. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо: 

1. Встановлення дорожніх знаків 3.1 «Рух заборонено» при в’їзді у двір 

буд. №60 корп.1 зі сторони вул. С. Бандери та зі сторони вул. Коновальця. 

2. Встановлення додаткових дорожніх знаків 2.1 «Дати дорогу» та 4.2 

«Рух праворуч» при виїзді з двору буд. №60 корп.1 по вул. С. Бандери. 

7. Колективне звернення жителів буд. № 51 по вул. Кисілевської щодо 

перенесення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський). 

8. Звернення Р. Красули щодо перенесення дорожнього знаку 5.39 «Зона 

стоянки» на вул. Грушевького,1 ближче до пішохідного переходу. 

9. Звернення ректора Івано-Франківського національного медичного 

університету Рожка М.М. щодо влаштування пішохідного переходу біля 

корпусу інфекційних хворіб на вул.Максимовича,5б. 

10. Щодо погодження робочих проектів схем ОДР «Нове будівництво 

світлофорів на перехресті вул. Коновальця - Василишина, вул. Коновальця -

Сорохтея», вул. Галицька – Горбачевського - Калуське шосе» та робочого 

проекту схем ОДР на влаштування «Пересування габаритно - вагового 

контролю» на вул. Юності за поворотом на ДБК в м. Івано - Франківську. 

11. Щодо встановлення болардів на заїзді до міського озера зі сторони  

вул. Г. Мазепи біля Парк-готелю та на вул. Саєвича. 

12. Повторне звернення Цікель І.І. щодо влаштування додаткової 

зупинки громадського транспорту по вул. Володимира Великого поруч будинку 

№13. 

13. Звернення Іваника І.М. щодо встановлення дорожніх знаків 3.29 

«Обмеження максимальної швидкості» та встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Гнатюка. 

14. Щодо перенесення зупинки громадського транспорту від буд. № 4а 

до буд. №4 по вул. Вовчинецька та дорожніх знаків 5.41.1 та 5.41.2. 

15. Звернення УПП щодо перенесення та встановлення дорожніх знаків 

7.17 «Інвалід» та 5.38 «Місце для стоянки» на вул. Базарна-Старозамкова та вул. 

І.Франка. 

16.Звернення голови ОСББ «Домівка - ІФ» щодо погодження 

встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою «Крім 

мешканців будинку 4Б» при в’їзді на приватну земельну ділянку прибудинкової 

території вул. П. Орлика,4Б. 

17.Пропозиція ДЖКПБ на підставі звернення ЕАТ щодо корегування 

циклограми світлофору у зв'язку із запуском нової лінії тролейбусів. 

18.Звернення мешканців вул. Галицька, 26 щодо встановлення знаку 

3.34 та заборони зупинки на міжбудинковому проїзді до складських приміщень 

ринку. 
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19.Пропозиція ДЖКП на підставі спільного обговорення з 

Управлінням патрульної поліції щодо влаштування трьох смуг руху на вул. 

Тисменицькій перед перехрестям з вулицями Івасюка та Микитинецькою для 

збільшення пропускної здатності ідянки у напрямку в'їзду в місто в ранкову 

годину пікового навантаження. 

20.Звернення мешканців вул. Хіміків, 23б щодо розблокування проїзду 

до їх будинку. 

21.Звернення мешканців вул. Січових Стрільців, 11 щодо виділення 

місця для паркування транспортних засобів між зупинками громадського 

транспорту навпроти буд.11 по вул. С.Стрільців для можливості підвезення 

важкогабаритних речей до власного помешкання. 

 

1.СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо встановлення 

світлофорного об’єкту на набережній ім. Стефаника – вул. Садова. 

ВИРІШИЛИ: 

КБДР не заперечує встановлення світлофорного об’єкту на виїзді з вул. 

Садова на Набережну ім. В. Стефаника. Голові с/р с. Крихівці розробити , 

погодити та надати для УТіЗ проектно - кошторисну документацію на нове 

будівництво світлофорного об’єкту. 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення Когут М.Є. щодо вирішення проблеми 

під’їзду екстрених служб до будинку №16Б по вул. С. Стрільців. 

ВИРІШИЛИ: 

Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради підготовити проект рішення про демонтаж самовільно 

встановлених воріт в арці буд. 16А по вул. С. Стрільців для можливості проїзду 

екстреним службам та мешканцям буд.№16Б по вул. С. Стрільців. 

 

3. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Глеба Б.П. щодо перенесення 

зупинки громадського транспорту та перенесення пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Миру,42А. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у перенесенні зупинки громадського транспорту, а також 

перенесення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Миру,42А в зв’язку з перевищенням швидкості руху 

водіями транспортних засобів. Даний пристрій встановлений для забезпечення 

зниження аварійності та забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо встановлення дорожнього 

знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Довга,88 (біля соціальної аптеки). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ вивчити дане питання. Після підтвердження фактів паркування 

автомобілів на тротуарі звернутися в ДЖКПБ для встановлення стовпчиків 

вздовж тротуару. 
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5. СЛУХАЛИ: Звернення директора департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини О. Кошика на підставі звернення 

ДЖКПБ щодо демонтажу самовільно встановлених металевих стовпчиків на 

вул. С. Стрільців,28. 

ВИРІШИЛИ: 

Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради підготовити проект рішення про демонтаж самовільно 

встановлених металевих стовпчиків на вул. С. Стрільців,28. 

 

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

1. Встановлення дорожніх знаків 3.1 «Рух заборонено» при в’їзді у двір 

буд. №60 корп.1 зі сторони вул. С. Бандери та зі сторони вул. Коновальця. 

2. Встановлення додаткових дорожніх знаків 2.1 «Дати дорогу» та 4.2 

«Рух праворуч» при виїзді з двору буд. №60 корп.1 по вул. С. Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків зі сторони вул. Коновальця 5.31 «Житлова зона»-1шт. та 4.2 «Рух 

праворуч»-1шт. зі сторони вул. Бандери при в’їзді у двір буд. №60 корп.1. 

 

7. СЛУХАЛИ: Колективне звернення жителів буд. № 51 по вул. 

Кисілевської щодо перенесення пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський). 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. Пристрій примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) встановлений перед пішохідним переходом через який проходить 

велика кількість учнів до ЗОШ№15 та ЗОШ№19 для забезпечення зниження 

аварійності та забезпечення безпеки дорожнього руху. Даний пристрій 

встановлений за проханням мешканців даного мікрорайону та батьків учнів 

ЗОШ№15 та ЗОШ№19. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення Р. Красули щодо перенесення дорожнього 

знаку 5.39 «Зона стоянки» на вул. Грушевького,1 ближче до пішохідного 

переходу. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перенесення дорожнього знаку 5.39 «Зона стоянки» відповідно 

до розробленої та погодженої УПП схеми організації дорожнього руху 

майданчика для платного паркування по вул. Грушевького,1. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення ректора Івано-Франківського 

національного медичного університету Рожка М.М. щодо влаштування 

пішохідного переходу біля корпусу інфекційних хворіб на вул. Максимовича,5б. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  
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УТІЗ при розробленні схеми організації дорожнього руху та при 

нанесенні дорожньої розмітки по вул. Максимовича врахувати пропозицію 

ректора Івано-Франківського національного медичного університету Рожка 

М.М. , а також після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт. 

 

10. СЛУХАЛИ: Щодо погодження робочих проектів схем ОДР «Нове 

будівництво світлофорів на перехресті вул. Коновальця - Василишина, вул. 

Коновальця -Сорохтея», вул. Галицька – Горбачевського - Калуське шосе» та 

робочого проекту схем ОДР на влаштування «Пересування габаритно - вагового 

контролю» на вул. Юності за поворотом на ДБК в м. Івано – Франківську, а 

також робочий проект ОДР вул. П. Мирного. 

ВИРІШИЛИ: 

КБДР пропонує світлофорний об'єкт по вул. Коновальця-Василишина 

зав'язати з вул.О.Довбуша та розглянути робочі проекти схем ОДР на 

наступному засіданні. УПП забезпечити розгляд, погодження та надання 

висновків за вказаними об’єктами.  

 

11. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення болардів на заїзді до міського озера 

зі сторони  вул. Г. Мазепи біля Парк-готелю та на вул. Саєвича. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ внести в титульні списки придбання боллардів та забезпечити їх 

встановлення після проведення капітальних робіт благоустрою території заїздів 

до міського озера зі сторони вул. Г. Мазепи біля Парк-готелю та вул. Саєвича. 

 

12. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Цікель І.І. щодо влаштування 

додаткової зупинки громадського транспорту по вул. Володимира Великого 

поруч будинку №13. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити облаштування зупинки громадського транспорту по вул. 

Володимира Великого поруч будинку №13. 

 УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.41.1 «Пункт зупинки громадського транспорту» та 5.41.2 «Кінець 

пункту громадського транспорту» та внести зміни в схему ОДР. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення Іваника І.М. щодо встановлення дорожніх 

знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» та встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Гнатюка. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. На вул. Гнатюка для зменшення кількості руху автотранспорту 

прийнято рішення зробити рух одностороннім. Швидкість руху відповідно до 

правил дорожнього руху не повинна перевищувати 50км/год. 
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14. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення зупинки громадського транспорту 

від буд. № 4а до буд. №4 по вул. Вовчинецька та дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса». 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перенесення зупинки громадського транспорту після 

проведення капітальних робіт по благоустрою території та облаштування заїзної 

кишені навпроти буд. №4 по вул. Вовчинецькій. 

КП «МДК» перенести дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки 

громадського транспорту» та 5.41.2 «Кінець пункту громадського транспорту» 

після проведення вище зазначених заходів. 

УТІЗ внести в титульні списки на 2018 рік дану адресу на облаштування 

зупинки громадського транспорту та благоустрою території біля зупинки. 

 

15 СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо перенесення та встановлення 

дорожніх знаків 7.17 «Інвалід» та 5.38 «Місце для стоянки» на вул. Базарна-

Старозамкова та вул. І.Франка. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.38 «Місце для стоянки»-3шт. по вул. Франка, а також 5.38 «Місце для 

стоянки»-2шт. та 7.17 «Інваліди»-1шт. по вул. Василіянок та вул. Базарна – 

Старозамкова на майданчиках для паркування. 

КП «МДК» забезпечити перенесення таблички 7.17 «Інваліди»-1шт. по 

вул. Базарна – вул. Старозамкова, а також після встановлення УТІЗ дорожніх 

знаків 5.38 «Місце для стоянки» по вул. Франка забезпечити перенесення 

табличок 7.17 «Інваліди»-3шт. 

16. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Домівка - ІФ» щодо 

погодження встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» з 

табличкою «Крім мешканців будинку 4Б» при в’їзді на приватну земельну 

ділянку прибудинкової території вул. П. Орлика,4Б. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити встановлення дорожнього знаку 3.2«Рух механічних 

транспортних засобів заборонено» при в’їзді на приватну земельну ділянку 

прибудинкової території вул. П. Орлика,4Б, а також провести демонтаж 

дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» та таблички «Крім мешканців 

будинку 4Б». 

 

17. СЛУХАЛИ: Пропозицію ДЖКПБ на підставі звернення ЕАТ щодо 

корегування циклограми світлофору у зв'язку із запуском нової лінії 

тролейбусів. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ надати УТІЗ технічне завдання по реконструкції світлофорів на 

перехресті вул. Василіянок – вул. Вовчинецька. 
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18. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Галицька, 26 щодо 

встановлення знаку 3.34 та заборони зупинки на міжбудинковому проїзді до 

складських приміщень ринку. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

 УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього 

знаку 3.34 «Зупинку заборонено»-1шт. на міжбудинковому проїзді біля буд. 

№26 по вул. Галицькій. 

 

 19. СЛУХАЛИ: Пропозицію ДЖКПБ на підставі спільного 

обговорення з Управлінням патрульної поліції щодо влаштування трьох смуг 

руху на вул. Тисменицькій перед перехрестям з вулицями Івасюка та 

Микитинецькою для збільшення пропускної здатності ідянки у напрямку в'їзду 

в місто в ранкову годину пікового навантаження. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ замовити в проектні організації корегування схеми ОДР по вул. 

Незалежності(перехрестя вулиць Незалежності - Микитинецька – Івасюка) в 

якій врахувати пропозицію ДЖКПБ з відповідним погодженням УПП. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Хіміків, 23б щодо 

розблокування проїзду до їх будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

 Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради спільно з ДЖКПБ , УТІЗ та УПП вивчити дане питання. 

 

 21. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Січових Стрільців, 11 щодо 

виділення місця для паркування транспортних засобів між зупинками 

громадського транспорту навпроти буд.11 по вул. С.Стрільців для можливості 

підвезення важкогабаритних речей до власного помешкання. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП «МДК» перенести дорожній знак 5.41.2 «Кінець пункту зупинки 

громадського транспорту» в сторону вул. Чорновола до кута буд.№11 по вул. С. 

Стрільців. 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   М. Вітенко 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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