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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 6 від 20.05.2016року 

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» 

Бурко В.М. - директор КП «МДК», депутат міської ради 
Ковальчук В.Г. – начальник управління капітального будівництва виконавчого 

комітету міської ради; 
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою 
Стоїч А.П. – депутат міської ради 
Федорків М.М. – начальник відділу Департаменту житлової, комунальної 

політики та благоустрою 
Царьов В.С. – старший інспектор з особливих доручень Управління 

превентивної діяльності ГУНП України в Івано Франківській області  
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор» 

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

 

 
Порядок  денний: 

     1.Звернення депутата міської ради Волгіна А.В. щодо забезпечення 
регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Грушевського, Вітовського 

та Сотника Мартинця. 
     2.Звернення ОДЮСШ щодо встановлення пристрою примусового зниження 

швидкості «лежачого поліцейського» на вул.Шухевичів,21.  
     3.Звернення Цапара Р.С. щодо погодження встановлених пристроїв 
примусового зниження швидкості «лежачих поліцейських» на вул Весняній 13 

та демонтажу металічних стовпців навпроти буд.№29 по вул.Весняній.  
     4.Визначення зупинок по вул.Тополиній в районі Угорницької школи та по 
вул.Прикарпатській затверджених в паспорті маршрута№39. 
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     5.Доручення міського голови щодо перекриття центральної частини міста. 
     6.Встановлення інформаційних тумб на зупинках ЦУМ, Космос, Пошта, 

Вокзал-2шт., готель «Надія». 
     7.Звернення директора ТОВ «Маневр» щодо коригування нанесеної 

дорожньої розмітки «подвійна суцільна лінія» «1.3» на «1.11» для дозволу 
заїзду з вул.Лісової на вул.Коновальця. 

     8.Звернення депутатської комісії та мешканців вул.Достаєвського, Північного 
бульвару щодо закриття проїзду вул.Достаєвського з вул. .Панаса Мирного та 
Північного бульвару. 

     9.Звернення голови будинкового комітету Самусенко Л.В. щодо  встановлення 
паркувальних стовпчиків під аркою між будинками №174 та №176 по 

вул.Вовчинецькій. 
     10.Звернення Клюби Л.М. щодо встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості «лежачого поліцейського» та встановлення дорожніх 
знаків 1.11 «Пагорб» та 4.2 «Рух праворуч» біля будинку №84 на вул. 

Микитинецькій. 
     11.Звернення водіїв громадського транспорту щодо коригування нанесеної 

дорожньої розмітки 1.2 «суцільна лінія» по вул. Північний бульвар біля 
(Панорами Плази). 

     12. Звернення ПП Строїч Т.К. щодо встановлення біля магазину «Чумацький 
шлях» по вул. С.Стрільців,7 дорожнього знаку «Зупинка заборонена» (з 
9.00до18.00,  20м, крім автомобілів постачальників товарів). 

     13. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення 
дорожніх знаків 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на початку 

вул.Токарська, Простора, Танкістів з сторони вул.Микитинецької та біля 
будинку №6 по вул. Токарській, а також демонтувати рекламний щит 

металобази на початку вул.Токарська біля магазину «Бистриця».  
     14. Демонтувати самовільно встановлений дорожній знак 5.44 «Місце 

зупинки таксі» на вул.Шпитальній та перенести дорожні знаки 5.44 «Місце 
зупинки таксі» на місце згідно рішення МВК №472 від 2005р. по 

вул.Незалежності,95 та195. 
     15. Звернення мешканців будинку №14а по вул.М.Підгірянки щодо 

погодження встановлених в`їздних воріт біля будинку. 
     16. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо коригування  

нанесеної дорожньої розмітки «подвійна суцільна лінія» для заїзду та виїзду з 
вул.Незалежності до вул.Софрона Дмитерка, Нова. 
     17. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо облаштування 

зупинок громадського транспорту на перетині вулиць Обїздова-Микитенецька 
та вкінці вул.Ребета. 
     18.Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо встановлення 
тимчасової стоянки у центральній частині міста біля будинків по вул 

Незалежності,83-90 та встановлення тимчасової стоянки біля дитячого 
магазину «Антошка» по вул.Незалежності,87. 
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     19. Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо демонтажу 
металічних стовпців навпроти буд.№29 по вул.Весняній.  

     20. Звернення ОСББ «Гердан» звертається з проханням вжити заходів для 
забезпечення проїзду по вул. Гаркуші, 19а. 

     21. Звернення ТОВ «Стиль» просить ордер на проведення земляних робіт по 
вул. Максимовича, 15 

     22. Звернення Управління економічного та інтеграційного розвитку. Про 
дозвіл на виконання земляних робіт на площі Міцкевича для встановлення опор 
діодного освітлення. 

     23. Звернення КП «ЕАТ» про надання дозволу на розкопки по вул. М. 
Підгірянки. 

     24. Звернення ПП Астахов. про надання дозволу на розкопки по вул. 
Вірменській для прокладання кабеля до літнього майданчика на Площі ринок. 

     25. Звернення Курій О. Б. про неврегульовані правила проїзду по 
прибудинковій території по вул. Горбачевського,40. 

     26. Звернення Electric groop про надання дозволу на розкопки для 
прокладання кабелів по вул.. Цьоклера, 11а, Шевченка,45, Калуське шосе, біля 

АС-2, Коновальця,100 

     27.Питання облаштування піднятого переходу на вул. Миру. 

     28. Питання розкопки по вул.. Галицька,1 (доручалося вивчити питання 
водоекотехпрому. 

     29. Конфліктне питання мешканців пров. Циганкова щодо встановлення 

антипаркувальних стовпчиків. Переглянути попереднє рішення комісії. 

    30.Звернення депутата міської ради Савчук О.В. щодо облаштування зупинки 

громадського транспорту та встановлення дорожніх знаків 5.41.1 та 5.41.2 

(початок та кінець зупинки) на вул.24 Серпня – вул.Патріарха Володимира(на 

кільці). 

     31. Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо встановлення 

світлофора на вул. Коновальця,349-351. 

 
 

     1.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Волгіна А.В. щодо 
забезпечення регулювання дорожнього руху встановлення світлофорного 

об’єкту на перехресті вулиць Грушевського, Вітовського та Сотника Мартинця.  
     ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. Відповідно до схеми ОДР не передбачено встановлення 
світлофорного об’єкту.  
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     2.СЛУХАЛИ: Звернення ОДЮСШ щодо встановлення двох пристроїв 
примусового зниження швидкості «лежачих поліцейських» на 

вул.Шухевичів,21. 
ВИРІШИЛИ: 

1). ДЖКПБ встановити пристрій примусового зниження швидкості «лежачий 
поліцейський» біля пішохідного переходу зі сторони вул.Незалежності. Також 

нанести дорожню розмітку «Пішохідний перехід» шириною не менше 4 метрів. 
2). УТІЗ звернутись до КП» МДК» встановити дорожні знаки 1.11 «Пагорб» 

та 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» та знак 5.35.1 «Пішохідний 

перехід» та 1.33 «Діти». 
 

     3.СЛУХАЛИ: Звернення Цапара Р.С. щодо погодження встановлених 
пристроїв примусового зниження швидкості «лежачих поліцейських» на вул 

Весняній 13. 
ВИРІШИЛИ: 

1).Відмінити попереднє рішення комісії з безпеки дорожнього руху в 
протоколі №3 від 18.03.2016р.пункт №55. 

2).Погодити встановлення пристрою примусового зниження швидкості 
«лежачих поліцейських» при умові, що за власні кошти заявники встановлять 

дорожні знаки 1.11 «Пагорб» та 3.29 «Обмеження максимальної швидкості».  
 

     4.СЛУХАЛИ: Визначення зупинок по вул.Тополиній в районі Угорницької 

школи та по вул.Прикарпатській затверджених в паспорті маршрута№39.  
ВИРІШИЛИ: 

Встановити за кошти сільської ради с.Угорники дорожні знаки 5.41.1 та 
5.41.2 (початок та кінець зупинки) та облаштувати пішохідними переходами 

(нанести дорожні розмітки 1.14.3 «Зебра» та дорожніми знаками 5.35.1 та 5.35.2 
«Пішохідний перехід» на вул.Тополиній  та по вул.Прикарпатській,13 на 

перехрестя вул.Тополина та Ольги Рожкевич. 
 

     5.СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо перекриття центральної 
частини міста у суботу та неділю кожного тижня. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

УТІЗ підготувати проект розпорядження МВК з погодженням в ГУНП. 
 

     6.СЛУХАЛИ: Встановлення інформаційних тумб на зупинках ЦУМ, 

Космос, Пошта, Вокзал-2шт., навпроти готелю «Надія». 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 
 

7.СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Маневр» щодо коригування 
нанесеної дорожньої розмітки «подвійна суцільна лінія» «1.3» на «1.11» для 

дозволу заїзду з вул.Лісової на вул.Коновальця. 
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ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ відкоригувати нанесення дорожньої розмітки «подвійна суцільна 

лінія» «1.3» на «1.11» для дозволу заїзду з вул.Лісової на вул.Коновальця. 
 

     8.СЛУХАЛИ: Звернення депутатської комісії та мешканців 
вул.Достоєвського, Північного бульвару щодо закриття проїзду 

вул.Достоєвського з вул. Панаса Мирного та Північного бульвару. 
ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. Вул. Достоєвського використовується для проїзду 

автотранспорту в тому числі для автотранспорту спец служб. 
 

     9.СЛУХАЛИ: Звернення голови будинкового комітету Самусенко Л.В. щодо 
встановлення паркувальних стовпчиків під аркою між будинками №174 та 

№176 по вул.Вовчинецькій. 
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. Перекриття стовпчиками під аркою не передбачає згідно правил 
пожежної безпеки. 

 
     10.СЛУХАЛИ: Звернення Клюби Л.М. щодо встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості «лежачого поліцейського» та встановлення 
дорожніх знаків 1.11 «Пагорб» та 4.2 «Рух праворуч» біля будинку №84 на вул. 
Микитинецькій. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. В зв’язку з тим, що по вулиці Микитинецькій інтенсивний рух 

великовантажних автомобілів, встановлення «лежачого поліцейського» приведе 
до руйнації проїжджої частини. 

 
     11.СЛУХАЛИ: Звернення водіїв громадського транспорту щодо коригування 

нанесеної дорожньої розмітки 1.2 «суцільна лінія» по вул. Північний бульвар 
біля (Панорами Плази). 

ВИРІШИЛИ: 
Встановити дорожні знаки 5.41.1 та 5.41.2 (початок та кінець зупинки) згідно 

схеми ОДР. 
     12.СЛУХАЛИ: Звернення ПП Строїч Т.К. щодо встановлення біля магазину 

«Чумацький шлях» по вул. С.Стрільців,7 дорожнього знаку «Зупинка 
заборонена» (з 9.00до18.00,  20м, крім автомобілів постачальників товарів). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ звернутись до КП» МДК» встановити дорожній знак 5.38“Місце для 
стоянки”з табличками до дорожнього знаку 7.5.1“Вантажні автомобілі ” та 7.2.6 

«Зона дії». 
 

     13.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 
встановлення дорожніх знаків 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на 

початку вул.Токарська, Простора, Танкістів з сторони вул.Микитинецької та 
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біля будинку №6 по вул. Токарській, а також демонтувати рекламний щит 
металобази на початку вул. Токарська біля магазину «Бистриця». 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

УТІЗ звернутись до КП» МДК» щоб встановити дорожні знаки 3.3 «Рух 
вантажних автомобілів заборонено» на початку вул.Токарська, Простора, 

Танкістів з сторони вул. Микитинецької та біля будинку №6 по вул. Токарській, 
та направити листа в КП “Міськсвітло” демонтувати рекламний щит 
металобази на початку вул. Токарська біля магазину «Бистриця» з 

електроопори. 
 

     14.СЛУХАЛИ: Демонтувати самовільно встановлений дорожній знак 5.44 
«Місце зупинки таксі» на вул.Шпитальній та перенести дорожні знаки 5.44 

«Місце зупинки таксі» на місце згідно рішення МВК №472 від 2005р. по 
вул.Незалежності,95 та195. 

ВИРІШИЛИ: 
1). Демонтувати самовільно встановлений дорожній знак 5.44 «Місце 

зупинки таксі» на вул.Шпитальній. 
2). Залишити дорожній знак 5.44 «Місце зупинки таксі» по 

вул.Незалежності,95. 
3). По вул.Незалежності,195 робочій групі з проведення інвентаризації 

дорожніх знаків та зупинок,стоянок таксі вивчити питання щодо переносу знаку 

в сторону церкви та винести на наступну КБДР. 
 

     15.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку №14а по вул.М.Підгірянки 
щодо погодження встановлених в`їздних воріт біля будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ направити листа в Департамент містобудування, архітектури та 

культурної спадщини міської ради та в управління з питань надзвичайних 
ситуацій в Івано-Франківській області щодо вивчення питання по встановленню 

воріт, які перекривають в'їзд в двір будинку. 
 

     16. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 
коригування нанесеної дорожньої розмітки «подвійна суцільна лінія» для заїзду 

та виїзду з вул.Незалежності до вул.Софрона Дмитерка, Нова.  
ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 
ДЖКПБ відкоригувати нанесення дорожньої розмітки «подвійна суцільна 

лінія» для заїзду та виїзду з вул.Незалежності до вул.Софрона Дмитерка, Нова. 
 

     17. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 
облаштування зупинок громадського транспорту на перетині вулиць Обїздова-

Микитенецька та вкінці вул.Ребета. 
ВИРІШИЛИ: 
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1). Не заперечує за депутатські кошти облаштування зупинок громадського 
транспорту на перетині вулиць Обїздова-Микитенецька та вкінці вул.Ребета. 

2). УТІЗ звернутись до КП» МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1 та 5.41.2 
(початок та кінець зупинки). 

 
     18.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо 

встановлення тимчасової стоянки у центральній частині міста біля будинків по 
вул Незалежності,83-90 та встановлення тимчасової стоянки біля дитячого 
магазину «Антошка» по вул.Незалежності,87. 

     ВИРІШИЛИ: 

Відмовити в зв'язку з тим, що відповідно до схеми організації дорожнього руху 

на даному відрізку дороги стоянка для автомобілів не передбачена.  

 

     19.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо 
демонтажу металічних стовпців навпроти буд.№29 по вул.Весняній.  

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ демонтувати металічні стовпці. 

 
     20. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ «Гердан» звертається з проханням вжити 

заходів для забезпечення проїзду по вул. Гаркуші, 19а. 
     ВИРІШИЛИ: 
Без розгляду. 

 
     21. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Стиль» просить ордер на проведення 

земляних робіт по вул. Максимовича, 15. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 
 

     22. СЛУХАЛИ: Звернення Управління економічного та інтеграційного 
розвитку. Про дозвіл на виконання земляних робіт на площі Міцкевича для 

встановлення опор діодного освітлення. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 
 

     23. СЛУХАЛИ: Звернення КП «ЕАТ» про надання дозволу на розкопки по 
вул. М. Підгірянки. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 
 

     24. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Астахов. про надання дозволу на розкопки по 
вул. Вірменській для прокладання кабеля до літнього майданчика на Площі 

ринок. 
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ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 
     25. СЛУХАЛИ: Звернення Курій О. Б. про неврегульовані правила проїзду 

по прибудинковій території по вул. Горбачевського,40.  

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ допрацювати та розглянути на наступній КБДР. 
 

     26. СЛУХАЛИ: Звернення Electric groop про надання дозволу на розкопки 

для прокладання кабелів по вул.. Цьоклера, 11а, Шевченка,45, Калуське шосе, 
біля АС-2, Коновальця,100 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ допрацювати та розглянути на наступній КБДР та Калуське шосе 

біля АС-2 погодити з УКБ . 
 

     27. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо облаштування піднятого переходу 
на вул. Миру. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ встановити два пристрої примусового зниження швидкості 

«лежачих поліцейських” та підготувати зміни в схему ОДР. 
УТІЗ звернутись до КП» МДК»  встановити дорожні знаки 1.11 «Пагорб» та 

3.29 «Обмеження максимальної швидкості». 

 
28.  СЛУХАЛИ:  Питання розкопки по вул.. Галицька,1 (доручалося вивчити 

питання водоекотехпрому). 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 
 

     29. СЛУХАЛИ: Конфліктне питання мешканців пров. Циганкова щодо 
встановлення антипаркувальних стовпчиків. Переглянути попереднє рішення 

комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ доручити КП “Муніципальна інспекції з благоустрою” скласти 
адміністративний протокол та вручити припис на демонтаж антипаркувальних 

стовпчиків. 
 
     30. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Савчук О.В. щодо 

облаштування зупинки громадського транспорту та встановлення дорожніх 
знаків 5.41.1 та 5.41.2 (початок та кінець зупинки) на вул.24 Серпня – 

вул.Патріарха Володимира(на кільці). 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 
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ДЖКПБ облаштувати зупинку громадського транспорту. 
УТІЗ звернутись до КП» МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1 та 5.41.2 

(початок та кінець зупинки) . 
 

     31. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо 

встановлення світлофора на вул.Коновальця,349-351. 

     ВИРІШИЛИ: 

1).Відмінити попереднє рішення  комісії з безпеки дорожнього руху в протоколі  
№2 від 19.02.2016р.пункт№7. 
2).Погодити встановлення світлофорного об’єкту та облаштування кнопкою 

виклику зеленого світлофора для пішоходів. 
 

 
 

 
 

 
Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                    М.Вітенко  

 
Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                    І.Щурик  
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