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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 5 від 11.05.2018року 

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; 

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; 

Суходольський О.С. – інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

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

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

СОІУ; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

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

Франківська; 

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

Франківську; 

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

кадастру Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради; 

Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано - Франківськавтодор». 

 

 

Порядок денний: 

1. Протокольне доручення щодо встановлення зеленої стрілки від вул. 

Коновальця (в напрямку аеропорта ) на поворот на вул. Сахарова. 

2. Протокольне доручення щодо встановлення острівця безпеки в мікрорайоні 

Опришівці біля зупинки « Рильського». 
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3. Протокольне доручення щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 

«Пункт зупинки автобуса» на вул. Дудаєва,31 навпроти підприємства 

«Водолій». 

4. Щодо встановлення додаткової секції світлофора зеленою стрілкою на 

ліво в сторону вул. Бельведерської при виїзді з вул. К. Данила зі сторони вул. 

Ленкавського. 

5. Звернення мешканців вул. Білої щодо встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) та додаткових дорожніх знаків, які 

забороняють рух автотранспорту на великій швидкості. 

6. Звернення голови сільської ради с. Угорники Л. Атаманчук щодо 

переміщення зупинки з влаштуванням (капітального ремонту заїзної кишені для 

тролейбусів на розі вул. Тисменицька-Тополина) для покращення посадки, 

висадки та безпеки пасажирів. 

7. Вимога УПП щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у місцях 

концентрації ДТП в м. Івано-Франківську, а саме: 

1. кільце розв’язка вул. Мазепи – Крихівецька – Довженка - 

набережна ім. В. Стефаника: 

- здійснити заміну всіх дорожніх знаків на нові знаки пріоритету, наказові 

знаки, інформаційно-вказівні в межах кільцевого перехрестя (2.1 - 4шт., 4.10 -

4шт., 2.3 - 4шт., 7.8 - 4шт., 5.35 - 12шт.). 

- нанести дорожню розмітку 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.13, 1.14.3, 1.16.1-1.16.3, 1.20. 

2. вул. Галицька-Пулюя: 

- встановити дорожні знаки 1.39 з табличкою до нього 7.21.3 (зі сторони 

вул.Пулюя). 

3. перехрестя вул. Пасічна – Тролейбусна - Галицька: 

- встановити дорожні знаки 1.39 - 2шт. з табличками 7.21.3 - 4шт., 1.24 - 2шт. 

- нанести дорожню розмітку 1.14.3. 

         4. перехрестя вул. Івасюка – Хоткевича: 

- нанести дорожню розмітку 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.12, 1.14.3. 

- замінити дорожній знак 2.1. 

        5. перехрестя вул. Й. Сліпого – Незалежності – Хриплинська: 

- нанести дорожню розмітку 1.1, 1.3,1.5, 1.6, 1.12, 1.14.3. 

- замінити дорожній знак 2.1. 

- відсутні 2шт. таблички 7.21.3 «Вид небезпеки». 

8. Звернення УПП щодо влаштування острівців безпеки по вул. Целевича 

(магазин «Тростянецький») та на вул. Довженка (біля церкви) суперечить 

п.2.23 ДБНВ 2.3.5-2001 так як ширина проїзної частини менша 15м. 

9. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення 

дорожньої розмітки відповідно до акту весняно- комісійного обстеження умов 

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

10. Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо влаштування 

пішохідного переходу на вул. Миколайчука,8 навпроти магазину «Розмарин». 

11. Повторне звернення директора ТзОВ «Андком» Меркулова О.В. щодо 

надання дозволу в’їзду автомобілів у вихідні та святкові дні для обслуговування 
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та доставки товарів для закладів громадського харчування Пивний клуб  

«Десятка» та «Бістро Десятка» на вул. Шашкевича,4 – Грушевського, а саме: 

 - Фіат-АТ 4103 ВА, Фіат-АТ 8254 ВО, Нісан «Мурано» АТ 7002 АЕ. 

12. Звернення ТОВ "Спілка забудівників" щодо облаштування виїздів з 

новозбудованого будинку на розі вул. Бельведерська – Південний бульвар. 

13. Звернення Петра Косюка щодо дозволу на влаштування захисних стовпців 

для впорядкування руху та паркування у дворі будинків по вул. Галицька, 32 та 

Василіянок, 66. 

14. Звернення ДЖКПБ щодо дозволу на встановлення стовпців на тротуарах 

та острівцях безпеки на кільцевій розв'язці вул. Привокзальна – Вовчинецька -

Купчинського з метою унеможливлення проїзду автотранспорту з порушеннями 

правил дорожнього руху. 

15. Щодо заміни дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» на дорожній знак 3.2 

«Рух механічних транспортних засобів заборонено» на вул. Короля Данила,18 

на в’їзді до прибудинкової території з боку Південного бульвару. 

16. Звернення УКБ щодо надання дозволу з частковим перекриттям руху на 

ділянці дороги вул. Галицька від роз’їзду Калуське шосе до вул. Хіміків на час 

проведення капітального ремонту в період з травня по грудень 2018р. 

17. Звернення УКБ щодо надання дозволу з частковим перекриттям руху на 

ділянці дороги вул. Вовчинецька від вул. Дучимінської до вул. Семеренка на час 

проведення капітального ремонту в період з травня по грудень 2018р. 

18. Колективне звернення мешканців будинку № 110, 112а, 112б, 114, 114а 

по вул. Федьковича щодо можливості встановлення обмежувачів руху в дворі 

вказаних будинків в зв’язку з інтенсивним рухом. 

19. Щодо встановлення дорожніх знаків на перехресті вул. Промислова- 

Крайківського 2.3 «Головна дорога» - 1шт. та 2.1 «Дати дорогу»-1шт. 

20. Звернення Мадриш Т.Б. щодо перенесення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту автобуса» на вул. Коновальця,304 в 

інше місце, оскільки автобуси зупиняються в межах заїзду до будинку. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення щодо встановлення зеленої 

стрілки від вул. Коновальця (в напрямку аеропорта ) на поворот на вул. 

Сахарова. 

ВИРІШИЛИ: 

КП « Івано - Франківськміськсвітло» встановити зелену стрілку на вул. 

Коновальця (в напрямку аеропорта ) поворот на вул. Сахарова. 

 

2. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення щодо встановлення острівця 

безпеки в мікрорайоні Опришівці біля зупинки « Рильського». 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ врахувати дані пропозиції в робочому проекті. 
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3. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення щодо встановлення дорожнього 

знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» на вул. Дудаєва,31 навпроти 

підприємства «Водолій». 

ВИРІШИЛИ: 

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 автобуса» на 

вул. Дудаєва,31 навпроти підприємства «Водолій». 

 

4. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення додаткової секції світлофора 

зеленою стрілкою на ліво в сторону вул. Бельведерської при виїзді з вул. К. 

Данила зі сторони вул. Ленкавського. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ внести зміни в титул встановлення додаткової секції світлофора та 

замовити в проектній організації робочий проект на реконструкцію 

світлофорного об’єкта. 

 КП « Івано - Франківськміськсвітло» вивчити питання циклограми. 

 УТІЗ нанести дорожню розмітку відповідно до затвердженої схеми ОДР . 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Білої щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) та 

додаткових дорожніх знаків, які забороняють рух автотранспорту на великій 

швидкості. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

          6. СЛУХАЛИ: Звернення голови сільської ради с. Угорники Л. 

Атаманчук щодо переміщення зупинки з влаштуванням (капітального ремонту 

заїзної кишені для тролейбусів на розі вул. Тисменицька-Тополина) для 

покращення посадки, висадки та безпеки пасажирів. 

ВИРІШИЛИ: 

          Погодити перенесення зупинки для влаштування капітального ремонту 

заїзної кишені 

 

7. СЛУХАЛИ: Вимога УПП щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху у місцях концентрації ДТП в м. Івано-Франківську, а саме: 

1. кільце розв’язка вул. Мазепи – Крихівецька – Довженка - 

набережна ім. В. Стефаника: 

- здійснити заміну всіх дорожніх знаків на нові знаки пріоритету, наказові 

знаки, інформаційно-вказівні в межах кільцевого перехрестя (2.1 - 4шт., 4.10 -

4шт., 2.3 - 4шт., 7.8 - 4шт., 5.35 - 12шт.). 

- нанести дорожню розмітку 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.13, 1.14.3, 1.16.1-1.16.3, 1.20. 

2. вул. Галицька-Пулюя: 

- встановити дорожні знаки 1.39 з табличкою до нього 7.21.3 (зі сторони 
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вул.Пулюя). 

3. перехрестя вул. Пасічна – Тролейбусна - Галицька: 

- встановити дорожні знаки 1.39 - 2шт. з табличками 7.21.3 - 4шт., 1.24 - 2шт. 

- нанести дорожню розмітку 1.14.3. 

         4. перехрестя вул. Івасюка – Хоткевича: 

- нанести дорожню розмітку 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.12, 1.14.3. 

- замінити дорожній знак 2.1. 

        5. перехрестя вул. Й. Сліпого – Незалежності – Хриплинська: 

- нанести дорожню розмітку 1.1, 1.3,1.5, 1.6, 1.12, 1.14.3. 

- замінити дорожній знак 2.1. 

- відсутні 2шт. таблички 7.21.3 «Вид небезпеки». 

ВИРІШИЛИ: 

          УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно до вимоги УПП. 

        УПП погодити зміни в ОДР. 

         КП «МДК» замінити дорожні знаки відповідно до вимоги УПП. 

 

          8. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо влаштування острівців безпеки по 

вул. Целевича (магазин «Тростянецький») та на вул. Довженка (біля церкви) 

суперечить п.2.23 ДБНВ 2.3.5-2001 так як ширина проїзної частини менша 

15м. 

ВИРІШИЛИ: 

         Зауваження УПП по влаштуванню острівця безпеки по вул. Целевича 

УТІЗ прийняти до відома та продовжити роботу з виготовлення ПКД. По вул. 

Довженка УТІЗ врахувати в проектній документації розширення проїзної 

частини вулиці в місці влаштування острівця безпеки. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та 

нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту весняно- комісійного 

обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська 

(додаток додається). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту весняно- 

комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-

Франківська. 

         КП «МДК» замінити та перенести дорожні знаки відповідно до акту 

весняно- комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста 

Івано-Франківська. 

 

          10. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо 

влаштування пішохідного переходу на вул. Миколайчука,8 навпроти магазину 
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«Розмарин». 

ВИРІШИЛИ: 

          УТІЗ при нанесенні дорожньої розмітки  по вул. Миколайчука нанести 

дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» на вул. Миколайчука,8 

навпроти магазину «Розмарин» та встановити дорожні знаки 5.35.1 

«Пішохідний перехід» - 2шт. та  5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. після 

проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю робіт з встановлення 

дорожніх знаків. 

 

11. СЛУХАЛИ: Повторне звернення директора ТзОВ «Андком» 

Меркулова О.В. щодо надання дозволу в’їзду автомобілів у вихідні та святкові 

дні для обслуговування та доставки товарів для закладів громадського 

харчування Пивний клуб «Десятка» та «Бістро Десятка» на вул. Шашкевича,4 – 

Грушевського, а саме: 

 - Фіат-АТ 4103 ВА, Фіат-АТ 8254 ВО, Нісан «Мурано» АТ 7002 АЕ. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити в’їзд автомобілів у вихідні та святкові дні для доставки товарів 

для закладів громадського харчування Пивний клуб «Десятка» та «Бістро 

Десятка» на вул. Шашкевича,4 – Грушевського автомобілями - Фіат-АТ 4103 

ВА, Фіат-АТ 8254 ВО, Нісан «Мурано» АТ 7002 АЕ. 

 

          12. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ "Спілка забудівників" щодо 

облаштування виїздів з новозбудованого будинку на розі вул. Бельведерська – 

Південний бульвар. 

ВИРІШИЛИ: 

ТОВ "Спілка забудівників" звернутися в ДЖКПБ та спільно 

опрацювати проект благоустрою по вул. Бельведерська – Південний бульвар. 

 

          13. СЛУХАЛИ: Звернення Петра Косюка щодо дозволу на влаштування 

захисних стовпців для впорядкування руху та паркування у дворі будинків по 

вул. Галицька, 32 та Василіянок, 66. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення обмежувачів руху у дворі будинків по вул. 

Галицька, 32 та Василіянок, 66. 

 

          14. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо дозволу на встановлення 

стовпців на тротуарах та острівцях безпеки на кільцевій розв'язці вул. 

Привокзальна – Вовчинецька - Купчинського з метою унеможливлення проїзду 

автотранспорту з порушеннями правил дорожнього руху. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити встановлення стовпців на тротуарах на кільцевій розв'язці вул. 

Привокзальна – Вовчинецька - Купчинського з метою унеможливлення проїзду 

автотранспорту. 
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15. СЛУХАЛИ: Щодо заміни дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» 

на дорожній знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» на 

вул. Короля Данила,18 на в’їзді до прибудинкової території з боку Південного 

бульвару. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмінити рішення КБДР протокол №16 від 01.12.2017р. пит.15. 

Погодити встановлення дорожнього знаку 3.2 «Рух механічних 

транспортних засобів заборонено» на вул. Короля Данила,18 на в’їзді до 

прибудинкової території з боку Південного бульвару. 

 

        16. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо надання дозволу з частковим 

перекриттям руху на ділянці дороги вул. Галицька від роз’їзду Калуське шосе 

до вул. Хіміків на час проведення капітального ремонту в період з травня по 

грудень 2018р. 

ВИРІШИЛИ: 

Виконавцю робіт ТзОВ «ПБС» надати графік проведення робіт з 

конкретними датами часткового перекриття руху в УТІЗ (каб.202) та УКБ. 

Погодити з УПП схему організації дорожнього руху з поетапним 

перекриттям дорожнього руху зі встановленням відповідних інформаційних 

дорожніх знаків.  

  

          17. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо надання дозволу з частковим 

перекриттям руху на ділянці дороги вул. Вовчинецька від вул. Дучимінської до 

вул. Семеренка на час проведення капітального ремонту в період з травня по 

грудень 2018р. 

ВИРІШИЛИ: 

Виконавцю робіт надати графік проведення робіт з конкретними датами 

часткового перекриття руху в УТІЗ (каб.202) та УКБ. 

УТІЗ  попередити перевізників щодо схеми об’їзду після її погодження 

УПП. 

 

          18. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинку № 110, 

112а, 112б, 114, 114а по вул. Федьковича щодо можливості встановлення 

обмежувачів руху в дворі вказаних будинків в зв’язку з інтенсивним рухом. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

        19. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків на перехресті вул. 

Промислова- Крайківського 2.3 «Головна дорога» - 1шт. та 2.1 «Дати дорогу»-

1шт. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 
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знаків на перехресті вул. Промислова- Крайківського 2.3 «Головна дорога» - 

1шт. та 2.1 «Дати дорогу»-1шт. 

 

          20. СЛУХАЛИ: Звернення Мадриш Т.Б. щодо перенесення дорожніх 

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

вул. Коновальця,304 в інше місце, оскільки автобуси зупиняються в межах 

заїзду до будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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