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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 3 від 13.03.2018року 

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; 

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

Франківськводоекотехпром»; 

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; 

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

Строїч А.П. – депутат міської ради; 

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

Франківська; 

Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ 

СОІУ; 

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

кадастру Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради; 

Рогів Н. М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення УПП та ГС «Спілка перевізників Івано – Франківська» щодо 

зміни схеми дорожнього руху паспортів приміських маршрутів №25 та №44 в 

зв’язку з аварійним станом проїзної частини на відрізку дороги через ДП 

«Лісокомбінат» між вул. Ребета та вул. Дудаєва. 

2. Щодо пониження бордюрів та влаштування підходів до пішохідних 
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переходів на вул. Тисменицька - Сеченова – Українських Декабристів, вул. 

Тисменицька,289 – вул. Повстанців, вул. Вовчинецька,178а,(біля кобзарика), 

вул. Бельведерська,39. 

3. Звернення головного лікаря Масляка Т. Р ЦМКЛ. та о. Софрона 

Зелінського УГКЦ Різдва Христового щодо влаштування пішохідного 

переходу на розі вул. Г. Мазепи та вул.100-річчя Червоного Хреста (згідно 

поданого робочого проекту). 

4. Звернення начальника КП «Муніципальна варта» Б. Кухарука щодо 

встановлення металевого стовпчика на вул. Незалежності зі сторони вул. 

Галицька біля Пасажу Гартенберг. 

5. Звернення начальника Бугри Т.Б. аварійно - рятувального загону 

спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківській 

області щодо встановлення світлофорів біля виїзду пожежної та аварійно-

рятувальної техніки АРЗ СП УДСНС по вул. Б. Хмельницького,92 та біля виїзду 

на вул. Надрічна з метою забезпечення безпеки руху та оперативного виїзду. 

6. Повторне звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо надання дозволу 

на влаштування заїзних кишень для паралельного паркування відносно осі вул. 

Незалежності для відвідувачів торгового центру по вул. Незалежності, 83. 

7. Звернення водіїв щодо встановлення дорожніх знаків на острівцях безпеки 

на вул. Івасюка та вул. Довженка.  

8. Щодо незаконного руху приміського автобуса «Вокзал- с. Чукалівка» до 

Онкодиспансеру. 

9. Звернення УПП та звернення Левицького Ю.Ю. щодо доцільності 

організації на вул. Шевченка одностороннього руху, а саме від вул. 

Гординського до вул. С. Стрільців із встановленням відповідних дорожніх 

знаків. 

10. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення 

дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса» по вул. Микитинецька навпроти церкви Св. Йоана 

Хрестителя. 

11. Звернення Гавриляка М.Б. щодо встановлення стовпців з метою 

обмеження руху автотранспорту, а саме тротуар поруч з синагогою по вул. 

Крушельницької та зі сторони вул. Низової. Монтаж готові здійснити власним 

коштом. 

12. Звернення директора ТОВ «Аксіома» щодо надання дозволу на здійснення 

комплексного благоустрою території з влаштуванням заїзних кишень поруч 

спортивно-оздоровчого центру по вул.Коновальця,100 відповідно до робочого 

проекту «Організація дорожнього руху поруч спортивно-оздоровчого центру з 

приміщеннями реабілітаційного призначення по вул. Коновальця,100 у м. Івано-

Франківську». 

13. Звернення Аведян О. щодо надання в оренду одного паркомісця біля 

будинку №23 по вул. Південний бульвар з можливістю встановлення там 

інформації про оренду або блокувального засобу для в’їзду на паркомісце. 

14. Звернення ФОП Кузьмінського Р.І. щодо надання дозволу на 
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встановлення дорожніх знаків 5.38 «Місце для стоянки», 6.16 «Готель або 

мотель», 7.1.3 «Відстань до об’єкта» позначення зони для паркування на 

території готелю «Станіславів» по вул. Чорновола,7 та на вул. С. Стрільців 

перед поворотом на вул. Чорновола. 

15. Щодо погодження місць облаштування освітлення нерегульованих 

переходів, встановлення болардів та встановлення зупинок громадського 

транспорту (згідно списку). 

16. Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо облаштування 

пішохідного переходу на вул. С. Бандери поруч будинків № 60 та 77 наступними 

елементами: 

- встановлення додаткових знаків 5.35 "Пішохідний перехід"; 

- облаштування острівця безпеки; 

- нанесення відповідної дорожньої розмітки 1.14.1; 

- освітлення даного пішохідного переходу. 

17. Звернення М. Якубів щодо перенесення пристрою примусового зниження 

швидкості від будинку № 51 на вул. Кисілевської (повторне винесення згідно 

резолюції). 

18. Звернення П. Йосипенка щодо зниження аварійності на перехресті 

набережна ім. Стефаника - вул. Берегова, зокрема встановлення знаків 5.35 

"Пішохідний перехід" на набережній перед поворотом на вул. Берегову та 

встановлення знаку 1.2 "Небезпечний поворот ліворуч" перед перехрестям, 

рухаючись від моста. 

19. Звернення мешканців будинку на вул. Коновальця, 23 (колишній 

супермаркет "Вопак") щодо ліквідації автостоянки перед їхнім будинком. 

20. Звернення голови ОСББ "Елкур" В. Равського щодо забезпечення 

належного проїзду на подвір'я будинку № 2 на вул. Курбаса з вул. Міцкевича для 

можливості проїзду техніки з метою обслуговування території, автотранспорту, 

аварійних служб, служб швидкого реагування тощо. 

21. Звернення мешканців будинків на вул. Новгородській, 49, 49А та 55 

щодо надання дозволу на встановлення обмежувачів проїзду на територію 

даних будинків для власників транспортних засобів, які не проживають і не 

працюють за даними адресами. 

22. Звернення мешканців вул. Федьковича щодо законності встановлення 

шлагбауму поблизу перехрестя вул. Федьковича - Горбачевського. 

23. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо перенесення 

зупинки автобуса №26А, дорожню розмітку та дорожні знаки «Пішохідний 

перехід» на вул. Микитинецька на 50м вперед до перехрестя вул. Танкістів. 

24. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо створення 

безпечних умов для руху транспорту та пішоходів на перехресті вулиць біля 

заправки «ОККО», як рухатись у сторону житлового комплексу «Паркова алея». 

25. Щодо погодження облаштування майданчиків для платного паркування, 

а саме:  

1. Вул. Василіянок (біля парку В. Ветеранів)-11 паркомісць. 

2. Вул. Грушевського,16-22 – 13 паркомісць. 
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3. Вул. Лепкого (по обидві сторони). 

4. Вул. Гнатюка (від вул. Франка до вул. Лепкого). 

5. Вул. Мазепи (від вул. Бельведерської до вул. С.Стрільців). 

6. Вул. Мазепи (від вул. С.Стрільців до вул. К.Данила). 

7. Вул. Шевченка (від вул. Гординського до м-ну «Вопак»). 

8. Вул. Заклинських (біля м-ну «Меблі»). 

26. Звернення мешканців щодо облаштування острівця безпеки на вул. 

Довженка (біля церкви). 

27. Звернення ГО «Слід» щодо облаштування паркомісця для інвалідів та 

встановлення дорожніх знаків на вул. Переяславська,27 (МСЕК). 

 

 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Звернення УПП та ГС «Спілка перевізників Івано – 

Франківська» щодо зміни схеми дорожнього руху паспортів міських 

маршрутів №25 та №44 в зв’язку з аварійним станом проїзної частини на 

відрізку дороги через ДП «Лісокомбінат» між вул. Ребета та вул. Дудаєва. 

ВИРІШИЛИ: 

УПП надати припис/протокол балансоутримувачу по ремонту під’їзної 

колії на відрізку дороги через ДП «Лісокомбінат» між вул. Ребета та вул. 

Дудаєва для забезпечення належного стану проїзної частини. 

 

2. СЛУХАЛИ: Щодо пониження бордюрів та влаштування підходів до 

пішохідних переходів на вул. Тисменицька - Сеченова – Українських 

Декабристів, вул. Тисменицька,289 – вул. Повстанців, вул. Вовчинецька,178а, 

(біля кобзарика), вул. Бельведерська,39. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ виконати роботи по пониженню бордюрів та влаштування 

підходів до пішохідних переходів на вул. Тисменицька - Сеченова – Українських 

Декабристів, вул. Тисменицька,289 – вул. Повстанців, вул. Вовчинецька,178а, 

(біля кобзарика), вул. Бельведерська,39. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря Масляка Т. Р ЦМКЛ. та о. 

Софрона Зелінського УГКЦ Різдва Христового щодо влаштування 

пішохідного переходу на розі вул. Г. Мазепи та вул.100-річчя Червоного Хреста 

(згідно поданого робочого проекту). 

ВИРІШИЛИ: 

УГКЦ Різдва Христового передати робочий проект ДЖКПБ для 

врахування даної пропозиції, оскільки на даний час проводяться роботи по 

капітальному ремонті вул. Мазепи. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення начальника КП «Муніципальна варта» Б. 
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Кухарука щодо встановлення металевого стовпчика на вул. Незалежності зі 

сторони вул. Галицька біля Пасажу Гартенберг. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ встановити металевий стовпчик на вул. Незалежності зі сторони 

вул. Галицька біля Пасажу Гартенберг. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення начальника Бугри Т.Б. аварійно - 

рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-

Франківській області щодо встановлення світлофорів біля виїзду пожежної та 

аварійно-рятувальної техніки АРЗ СП УДСНС по вул. Б. Хмельницького,92 та 

біля виїзду на вул. Надрічна з метою забезпечення безпеки руху та 

оперативного виїзду. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

6. СЛУХАЛИ: Повторне звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо 

надання дозволу на влаштування заїзних кишень для паралельного паркування 

відносно осі вул. Незалежності для відвідувачів торгового центру по вул. 

Незалежності, 83. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення водіїв щодо встановлення дорожніх знаків на 

острівцях безпеки на вул. Івасюка та вул. Довженка.  

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити щодо заміни дорожніх знаків на острівцях безпеки на вул. 

Івасюка та вул. Довженка. 

 КП МДК демонтувати пристрої примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) на вул. Довженка. 

 

8. СЛУХАЛИ: Щодо незаконного руху приміського автобуса «Вокзал- с. 

Чукалівка» до Онкодиспансеру. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ підготувати розпорядження міського голови про створення робочої 

групи по обстеженню   руху приміського автобуса «Вокзал - с. Чукалівка» до 

Онкодиспансеру. Забезпечити проведення рейдів щодо перевірки схеми руху 

маршруту. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення УПП та звернення Левицького Ю.Ю. щодо 

доцільності організації на вул. Шевченка одностороннього руху, а саме від вул. 

Гординського до вул. С. Стрільців із встановленням відповідних дорожніх 

знаків. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП «Муніципальна Варта» забезпечити цілодобовий контроль за 
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роботою болардів відповідно п.3 рішення МВК від 22.02.2018р. №193. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 

встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 

«Кінець пункту зупинки автобуса» по вул. Микитинецька навпроти церкви Св. 

Йоана Хрестителя. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

 УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки 

автобуса» по вул. Микитинецька навпроти церкви Св. Йоана Хрестителя. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення Гавриляка М.Б. щодо встановлення стовпців 

з метою обмеження руху автотранспорту, а саме тротуар поруч з синагогою по 

вул. Крушельницької та зі сторони вул. Низової. Монтаж готові здійснити 

власним коштом. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити встановлення металевих стовпчиків. 

ДЖКПБ встановити металевий стовпчик на вул. Страчених-

Крушельницької. 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» відновити встановлення 

бетонних куль біля ресторану «Легенда» на вул. Вітовського. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Аксіома» щодо надання 

дозволу на здійснення комплексного благоустрою території з влаштуванням 

заїзних кишень поруч спортивно-оздоровчого центру по вул.Коновальця,100 

відповідно до робочого проекту «Організація дорожнього руху поруч 

спортивно-оздоровчого центру з приміщеннями реабілітаційного призначення 

по вул. Коновальця,100 у м. Івано-Франківську». 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити за умови погодження схеми ОДР з УПП. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення Аведян О. щодо надання в оренду одного 

паркомісця біля будинку №23 по вул. Південний бульвар з можливістю 

встановлення там інформації про оренду або блокувального засобу для в’їзду на 

паркомісце. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Кузьмінського Р.І. щодо надання 

дозволу на встановлення дорожніх знаків 5.38 «Місце для стоянки», 6.16 

«Готель або мотель», 7.1.3 «Відстань до об’єкта» позначення зони для 

паркування на території готелю «Станіславів» по вул. Чорновола,7 та на вул. С. 
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Стрільців перед поворотом на вул. Чорновола. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити встановлення дорожніх знаків 6.16 «Готель або мотель», 7.1.3 

«Відстань до об’єкта» за власний кошт згідно ДСТУ 4100-2002 з погодженням 

УПП у м. Івано – Франківську. 

 

15. СЛУХАЛИ: Щодо погодження місць облаштування освітлення 

нерегульованих переходів, встановлення болардів та встановлення зупинок 

громадського транспорту (згідно списку додається). 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити згідно наданого переліку. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо 

облаштування пішохідного переходу на вул. С. Бандери поруч будинків № 60 та 

77 наступними елементами: 

- встановлення додаткових знаків 5.35 "Пішохідний перехід"; 

- облаштування острівця безпеки; 

- нанесення відповідної дорожньої розмітки 1.14.1; 

- освітлення даного пішохідного переходу. 

ВИРІШИЛИ: 

 Згідно протоколу КБДР № 16 від 01.12.2017р рішення по облаштування 

пішохідного переходу на вул. С. Бандери прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення М. Якубів щодо перенесення пристрою 

примусового зниження швидкості від будинку № 51 на вул. Кисілевської 

(повторне винесення згідно резолюції). 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ перенести пристрій примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) від будинку № 51 на вул. Кисілевської ближче до вул. 

Угорницької. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення П. Йосипенка щодо зниження аварійності на 

перехресті набережна ім. Стефаника - вул. Берегова, зокрема встановлення 

знаків 5.35 "Пішохідний перехід" на набережній перед поворотом на вул. 

Берегову та встановлення знаку 1.2 "Небезпечний поворот ліворуч" перед 

перехрестям, рухаючись від моста. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ звернутися письмовим листом в УКБ ОДА щодо встановлення 

трьох подвійних дорожніх знаків 1.4.1 «Напрямок повороту» навпроти будинку 

№28 на повороті набережна ім. Стефаника - вул. Берегова. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку на вул. Коновальця, 23 

(колишній супермаркет "Вопак") щодо ліквідації автостоянки перед їхнім 

будинком. 
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ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ звернутися в Департамент містобудування, архітектури та 

культурної спадщини міської ради щодо вивчення даного питання. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ "Елкур" В. Равського щодо 

забезпечення належного проїзду на подвір'я будинку № 2 на вул. Курбаса з вул. 

Міцкевича для можливості проїзду техніки з метою обслуговування території, 

автотранспорту, аварійних служб, служб швидкого реагування тощо. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків на вул. 

Новгородській, 49, 49А та 55 щодо надання дозволу на встановлення 

обмежувачів проїзду на територію даних будинків для власників транспортних 

засобів, які не проживають і не працюють за даними адресами. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення шлагбауму за власні кошти. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Федьковича щодо 

законності встановлення шлагбауму поблизу перехрестя вул. Федьковича - 

Горбачевського. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ демонтувати встановлення шлагбауму поблизу перехрестя вул. 

Федьковича - Горбачевського. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 

перенесення зупинки автобуса №26А, дорожню розмітку та дорожні знаки 

«Пішохідний перехід» на вул. Микитинецька на 50м вперед до перехрестя вул. 

Танкістів. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП МДК перенести 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець 

пункту зупинки автобуса» на вул. Микитинецька на 50м вперед до перехрестя 

вул. Танкістів та демонтувати 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 

створення безпечних умов для руху транспорту та пішоходів на перехресті 

вулиць біля заправки «ОККО», як рухатись у сторону житлового комплексу 

«Паркова алея». 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ встановити відповідні дорожні знаки після комісійного обстеження 

з УПП. 

 

25. СЛУХАЛИ: Щодо погодження облаштування майданчиків для 

платного паркування, а саме:  
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1. Вул. Василіянок (біля парку В. Ветеранів) - 11 паркомісць. 

2. Вул. Грушевського,16-22 – 13 паркомісць. 

3. Вул. Лепкого (по обидві сторони). 

4. Вул. Гнатюка (від вул. Франка до вул. Лепкого). 

5. Вул. Мазепи (від вул. Бельведерської до вул. С. Стрільців). 

6. Вул. Мазепи (від вул. С. Стрільців до вул. К. Данила). 

7. Вул. Шевченка (від вул. Гординського до м-ну «Вопак»). 

8. Вул. Заклинських (біля м-ну «Меблі»). 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

 

 26. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо облаштування острівця 

безпеки на вул. Довженка (біля церкви). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення закупівлі замовити в проектній організації схему 

ОДР по вул. Довженка. 

 

 27. СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Слід» щодо облаштування паркомісць 

для інвалідів та встановлення відповідних дорожніх знаків на вул. 

Переяславська,27 (МСЕК). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ вивчити дане питання. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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