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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 8 від 12.07.2018року 

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; 

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

Франківськводоекотехпром»; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

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; 

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

кадастру Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради; 

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

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

патрульної поліції в Івано -Франківській області. 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика та О. Саїка:  

1. Встановити дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» 

з табличкою до дорожнього знаку 7.3.2 «Напрямок дії» на вул. Галицькій перед 

перехрестям з вул. Хіміків, поруч з монументом «Івано-Франківськ». 

2. Продублювати знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено на 

початку вулиці Хіміків. 

3. На перехресті вулиць Галицької та Калуське Шосе зі сторони АЗК 

“ОККО” замінити інформаційно-вказівний знак 5.28.2. Напрямок руху 

вантажних автомобілів на знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено  з 

табличкою до дорожнього знаку 7.3.2. Напрямок дії та з табличкою 7.4.4. Час дії 

07:00-20:00. Окремо встановити інформаційно-вказівний знак 5.54. Покажчик 
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напрямків Тернопіль, Чернівці, Яремча — праворуч. Важливо вжити також 

заходів для забезпечення нормальної видимості дорожніх знаків, а саме 

здійснити обрізку кущів та гілля дерев(дія цього знаку не поширюється на 

транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які знаходяться в межах дії 

знаку) 

4. На перехресті біля авторинку зі сторони міста Калуша оновити знак 

5.54. Покажчик напрямків із графічно доповненим знаком “3.3. Івано-

Франківськ напрямок руху — прямо”. Знак 3.3. Рух вантажних автомобілів 

заборонено встановити на перехресті Калуське Шосе — Галицька зі сторони 

Калуша. 

При комісійному виході на місце УТІЗ та УПП вирішено винести на 

розгляд КБДР встановлення дорожніх знаків, а саме: 

 1. Зі сторони Галича (біля стелли «Івано-Франківськ») встановити 

дорожні знаки 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» з табличкою до 

дорожнього знаку 7.3.2 «Напрямок дії» (ліворуч) та продублювати на початку 

вул. Хіміків 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено». Демонтувати біля 

стелли «Івано-Франківськ» табличку 5.28.1 «Напрямок руху для вантажних 

автомобілів». Встановити перед стеллою Івано-Франківськ 5.64 «Попереду 

встановлені нові дорожні знаки». 

2. На вул. Галицькій біля автозаправки «ОККО» встановити 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» з табличкою до дорожнього знаку 7.3.2 

«Напрямок дії» (ліворуч), 7.4.4 «Час дії» (7.00 – 20.00 год). Демонтувати 5.28.2 

«Напрямок руху для вантажних автомобілів» та почистити кущі. Встановити 

інформаційно-вказівний знак 5.54 «Покажчик напрямків» Чернівці, Яремча. 

3. Зі сторони Калуша перед авторинком 5.51 «Попередній покажчик 

напрямків» із графічно доповненим знаком 3.3. «Івано-Франківськ напрямок 

руху — прямо». 

Перед перехрестям вулиць Галицька - Калуське шосе встановити 

дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та табличку 7.4.4 

«Час дії» (7.00– 20.00 год). 

4. Зі сторони м. Тисмениця біля ресторану «Княжий двір» встановити 5.51 

«Попередній покажчик напрямків» із графічно доповненим знаком “3.3. Івано-

Франківськ напрямок руху — прямо”. 

На кільці перед м. Тисмениця встановити дорожній знак 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» (3шт.) з табличкою до дорожнього знаку 

7.3.1 (1шт.) та 7.3.2 (1шт.) «Напрямок дії», 7.4.4 «Час дії» (7.00 – 20.00 год). 

Перед перехрестям вул. Тисменицька-Юності встановити дорожній 

знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та 7.4.4 «Час дії» (7.00– 20.00 

год). 

5. Зі сторони м. Надвірна на кільці встановити дорожній знак 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» (3шт.) з табличкою до дорожнього знаку 

7.3.1 (1шт.) та 7.3.2 (1шт.) «Напрямок дії», 7.4.4 «Час дії» (7.00 – 20.00 год). 
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Перед мостом річки Бистриця Надвірнянська в напрямку м. Івано-

Франківськ встановити 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та 7.4.4 

«Час дії» (7.00– 20.00 год). 

6. Зі сторони м. Богородчани встановити 5.51 «Попередній покажчик 

напрямків» із графічно доповненим знаком “3.3. Івано-Франківськ напрямок 

руху — прямо”.  

Перед кільцем вул. Мазепи – Довженка – набережна ім.Стефаника 

встановити дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та 

табличку 7.4.4 «Час дії» (7.00– 20.00 год). 

2. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо проведення 

реконструкції регулювання фаз на світлофорному об’єкті на перехресті вул. 

Незалежності - М. Підгірянки – С. Бандери. 

3. Колективне звернення мешканців та працівників підприємств ПАТ 

«Індуктор» та Пожарної частини, ТзОВ «Данея», ТзОВ «Інтелком», ТзОВ 

«Еко-Індіго», НВП «Індіго», ПАТ «Теплокомуненерго», ТзОВ «Еко 777» 

ТзОВ «777 ЛТД» в районі цих підприємств встановити додаткову зупинку по 

вул. Б. Хмельницького, оскільки відстань між зупинками на вул. Надрічна 

(коледж) та зупинкою на вул. Б. Хмельницького (біля магазину «Глорія») 1,5км. 

4. Звернення голови ОСББ «Версія» Луців М.М. щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. 

Грюнвальдська,10. 

5. Звернення Малженського О.Б. щодо внесення змін в схему ОДР по вул. 

Довга, а саме перенесення дорожнього знаку 5.41.2 «Кінець пункту зупинки 

автобуса», 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса», 5.31 «Житлова зона», 5.32 «Кінець 

житлової зони», 5.29.1 «Тупик». 

6. Звернення Малженського О.Б. щодо встановлення дорожнього знаку 5.29.1 

«Тупик» по вул. Пашницького. 

7. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо встановлення 

додаткового дорожнього знаку 2.1 «Дати дорогу» при виїзді з двору будинку 

№60 корп.1 по вул. С. Бандери. 

8. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо заміни дорожнього 

знаку обмеження максимальної швидкості з 30 км/год. на знак 5 км/год. по вул. 

Коновальця, 136 Д. 

9. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо додаткового 

освітлення пішохідного переходу від Центру патріотичного виховання молоді 

ім. С. Бандери через вул. Коновальця до будинку № 132 А. 

10. Звернення депутата міської ради Кушніра В.С. щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. 

Сорохтея,37 на початку будинка біля першого під’їзду даного будинку. 

11. Щодо перенесення та встановлення обладнання І- паркувальної зони. 

12. Звернення КП «Електроавтотранс» щодо погодження пункту зупинки 

тролейбуса та встановлення дорожнього знаку 5.43.1 «Пункт зупинки 

тролейбуса» на вул. Галицькій с. Угринів (поруч із бічною вул. Залізничною, за 
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мостом над залізницею) також відповідно й у зворотному напрямку (в бік м. 

Івано-Франківська) є прохання встановити новий пункт зупинки тролейбуса. 

13. Звернення Петрунів В.Є. щодо перенесення місця встановлення зупинки 

міського транспорту від будинку №19 до будинку №17 на вул. Бельведерська. 

14. Звернення Павлюка П.П. щодо надання дозволу повороту ліворуч при 

виїзді з вул. Покутської на вул. Івасюка та встановлення відповідних дорожніх 

знаків. 

15. Колективне звернення мешканців будинку №1 по вул. Пасічна щодо 

заборони заїзду грузового транспорту у підвезенні будматеріалів забудівнику 

«Цитадель» по відремонтованій дорозі, яка проходить до школи – садка №6 та 

на будівельний майданчик. 

16. Повторне звернення директора ТзОВ «К2-Інвест» Ковальчук Б. П. щодо 

погодження влаштування тимчасової парковки для автомобілів з відповідним 

благоустроєм за власні кошти підприємства на земельній ділянці комунальної 

власності міста площею 0,1га на вул. Південний бульвар,36в біля центру 

дитячого дозвілля «Чубі Бум». 

17. Звернення мешканців №88 по вул. Федьковича щодо узаконення 

перекриття міжбудинкового проїзду, демонтажу бетонних блоків та 

встановлення металічних стовпців. 

18. Звернення Я. Богака та мешканців буд. № 114, 114а, 112а вул. 

Федьковича щодо встановлення трьох пристроїв примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Федьковича у дворі будинків № 114, 

114а, 112а. 

19. Доручення Івано-Франківської обласної державної адміністрації з 

метою забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання виникнення ДТП, 

а саме: 

1. Заборонити переведення транспортних світлофорів типів 1-3 ДСТУ 

4092-2002 у режим жовтого миготіння в період різкого і тривалого спадання 

руху. 

2. При влаштуванні нових світлофорних об’єктів та реконструкції 

існуючих дотримуватись вимог Національного стандарту України ДСТУ 4092-

2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, 

правила застосування та вимоги безпеки» та максимально застосовувати 

цифрові табло для інформування водіїв про час (у секундах), що залишився до 

кінця горіння червоного та зеленого сигналів, а також впровадити автоматичні 

системи керування дорожнім рухом. 

20. Звернення Голея З.Є. та мешканців вул. Хіміків – Тролейбусна 

мікрорайону «Пасічна» щодо недопущення на вул. Хіміків – Тролейбусна,32 

(поблизу ЗОШ-24) ДТП в зв’язку з тимчасовою спорудою встановленням 

огорожі, просять встановити знак 3.3 «Рух вантажних транспортних засобів 

заборонено». 

21. Звернення директора ПП «Ярко-ІФ» Ярощука О.А. щодо збереження 

меж паркувального майданчика по вул. Галицька (навпроти магазину 

«Галичанка») згідно схеми ОДР розробленої та затвердженої у 2016р. 
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22. Звернення Пікуляка О. І. з проханням щодо надання дозволу на 

встановлення огорожі позаду будинку по вул. Пасічна, 41 

23. Звернення обласної організації Українського товариства глухих щодо 

надання дозволу на встановлення огорожі з боку дверей аварійного виходу з 

залу Будинку культури глухих. 

24. Звернення голови ОСББ "ЗАТИШОК-6" М. Томина щодо надання 

дозволу на монтаж обмежувача по висоті на вул. Гната Хоткевича, 44 Г з 

використанням дорожнього знаку 3.18. 

25. Звернення МІУК щодо перекриття руху через арочний прохід між 

будинками №38-40 на набережній ім. Стефаника. 

26. Звернення голови ОСББ "Короля Данила 14, 14А щодо легалізації 

стовпчиків у дворі. 

27. Звернення Лотоцького С. В з проханням щодо надання дозволу на 

встановлення ланцюгового огородження 5 паркувальних місць для мешканців 

будинку 40А вул. Мазепи. 

28. Звернення сільського голови с. Угорники Л. Атаманчук щодо 

встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса»-4шт. та 5.41.2 

«Кінець пункту зупинки автобуса»-4шт. в с. Угорники на вул. Прикарпатській та 

на вул. Повстанців. 

29. Звернення Прут А.П. щодо надання дозволу на встановлення двох 

металевих квітників з метою обмеження проїзду та паркування транспорту на 

вул. Г. Мазепи,35Б. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика та 

О. Саїка:  

1. Встановити дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» 

з табличкою до дорожнього знаку 7.3.2 «Напрямок дії» на вул. Галицькій перед 

перехрестям з вул. Хіміків, поруч з монументом «Івано-Франківськ». 

2. Продублювати знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено на 

початку вулиці Хіміків. 

3. На перехресті вулиць Галицької та Калуське Шосе зі сторони АЗК 

“ОККО” замінити інформаційно-вказівний знак 5.28.2. Напрямок руху 

вантажних автомобілів на знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено  з 

табличкою до дорожнього знаку 7.3.2. Напрямок дії та з табличкою 7.4.4. Час дії 

07:00-20:00. Окремо встановити інформаційно-вказівний знак 5.54. Покажчик 

напрямків Тернопіль, Чернівці, Яремча — праворуч. Важливо вжити також 

заходів для забезпечення нормальної видимості дорожніх знаків, а саме 

здійснити обрізку кущів та гілля дерев(дія цього знаку не поширюється на 

транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які знаходяться в межах дії 

знаку) 

4. На перехресті біля авторинку зі сторони міста Калуша оновити знак 

5.54. Покажчик напрямків із графічно доповненим знаком “3.3. Івано-
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Франківськ напрямок руху — прямо”. Знак 3.3. Рух вантажних автомобілів 

заборонено встановити на перехресті Калуське Шосе — Галицька зі сторони 

Калуша. 

При комісійному виході на місце УТІЗ та УПП вирішено винести на 

розгляд КБДР встановлення дорожніх знаків, а саме: 

 1. Зі сторони Галича (біля стелли «Івано-Франківськ») встановити 

дорожні знаки 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» з табличкою до 

дорожнього знаку 7.3.2 «Напрямок дії» (ліворуч) та продублювати на початку 

вул. Хіміків 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено». Демонтувати біля 

стелли «Івано-Франківськ» табличку 5.28.1 «Напрямок руху для вантажних 

автомобілів». Встановити перед стеллою Івано-Франківськ 5.64 «Попереду 

встановлені нові дорожні знаки». 

2. На вул. Галицькій біля автозаправки «ОККО» встановити 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» з табличкою до дорожнього знаку 7.3.2 

«Напрямок дії» (ліворуч), 7.4.4 «Час дії» (7.00 – 20.00 год). Демонтувати 5.28.2 

«Напрямок руху для вантажних автомобілів» та почистити кущі. Встановити 

інформаційно-вказівний знак 5.54 «Покажчик напрямків» Чернівці, Яремча. 

3. Зі сторони Калуша перед авторинком 5.51 «Попередній покажчик 

напрямків» із графічно доповненим знаком 3.3. «Івано-Франківськ напрямок 

руху — прямо». 

Перед перехрестям вулиць Галицька - Калуське шосе встановити 

дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та табличку 7.4.4 

«Час дії» (7.00– 20.00 год). 

4. Зі сторони м. Тисмениця біля ресторану «Княжий двір» встановити 5.51 

«Попередній покажчик напрямків» із графічно доповненим знаком “3.3. Івано-

Франківськ напрямок руху — прямо”. 

Перед перехрестям вул. Тисменицька-Юності встановити дорожній знак 3.3 

«Рух вантажних автомобілів заборонено» та 7.4.4 «Час дії» (7.00– 20.00 год). 

5. Зі сторони м. Надвірна на кільці встановити дорожній знак 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» (3шт.) з табличкою до дорожнього знаку 

7.3.1 (1шт.) та 7.3.2 (1шт.) «Напрямок дії», 7.4.4 «Час дії» (7.00 – 20.00 год). 

Перед мостом річки Бистриця Надвірнянська в напрямку м. Івано-

Франківськ встановити 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та 7.4.4 

«Час дії» (7.00– 20.00 год). 

6. Зі сторони м. Богородчани перед поворотом на Чукалівку встановити 5.51 

«Попередній покажчик напрямків» із графічно доповненим знаком “3.3. Івано-

Франківськ напрямок руху — прямо”.  

Перед кільцем вул. Мазепи – Довженка – набережна ім.Стефаника 

встановити дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та 

табличку 7.4.4 «Час дії» (7.00– 20.00 год). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести зміни в рішення виконавчого комітету від 07.03.2018 року 

№259 «Про заборону руху вантажних транспортних засобів у м. Івано – 

Франківську. Після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 
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робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків, а саме: 

1.На вул. Галицькій біля автозаправки «ОККО» встановити 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» з табличкою до дорожнього знаку 7.3.2 

«Напрямок дії», 7.4.4 «Час дії» (7.00 – 20.00 год). Встановити інформаційно-

вказівний знак 5.54 «Покажчик напрямків» Чернівці, Яремча. Почистити кущі 

перед знаком 5.28.2 «Напрямок руху для вантажних автомобілів». 

2. Перед перехрестям вулиць Галицька - Калуське шосе встановити 

дорожній знак 5.28.3 «Напрямок руху для вантажних автомобілів». 

За перехрестям вулиць Галицька - Калуське шосе встановити 

дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та табличку 7.4.4 

«Час дії» (7.00– 20.00 год).  

3. На кільці при заїзді на вул. Мазепи, вул. Довженка та набережну ім. 

Стефаника встановити дорожні знаки 3.3 «Рух вантажних автомобілів 

заборонено»-3шт. та таблички 7.4.4 «Час дії» (7.00– 20.00 год.)-3шт. 

4. Перед перехрестям вул. Тисменицька-Юності встановити дорожній 

знак 5.28.3 «Напрямок руху для вантажних автомобілів». 

За перехрестям вул. Тисменицька-Юності встановити дорожній знак 

3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та 7.4.4 «Час дії» (7.00– 20.00 год).  

5. Перед мостом річки Бистриця Надвірнянська в напрямку м. Івано-

Франківськ встановити 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та 7.4.4 

«Час дії» (7.00– 20.00 год.). 

Перед перехрестям встановити дорожній знак 5.28.2 «Напрямок руху для 

вантажних автомобілів». 

УТІЗ направити листа балансоутримувачу доріг САД встановити дорожні 

знаки, а саме: 

1. Зі сторони Галича (біля стелли «Івано-Франківськ») встановити 

дорожні знаки 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» з табличкою до 

дорожнього знаку 7.3.2 «Напрямок дії» та продублювати на початку вул. Хіміків 

3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено». Демонтувати біля стелли «Івано-

Франківськ» табличку 5.28.1 «Напрямок руху для вантажних автомобілів». 

Встановити перед стеллою Івано-Франківськ 5.64 «Попереду встановлені нові 

дорожні знаки». 

2. Зі сторони Калуша перед авторинком 5.51 «Попередній покажчик 

напрямків» із графічно доповненим знаком 3.3. «Івано-Франківськ напрямок 

руху — прямо». 

3. Зі сторони м. Тисмениця біля ресторану «Княжий двір» встановити 

5.51 «Попередній покажчик напрямків» із графічно доповненим знаком “3.3. 

Івано-Франківськ напрямок руху — прямо”. 

На кільці перед м. Тисмениця встановити дорожній знак 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» (3шт.) з табличкою до дорожнього знаку 

7.3.1 (1шт.) та 7.3.2 (1шт.) «Напрямок дії», 7.4.4 «Час дії» (7.00 – 20.00 год). 
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4. Зі сторони м. Надвірна на кільці встановити дорожній знак 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» (3шт.) з табличкою до дорожнього знаку 

7.3.1 (1шт.) та 7.3.2 (1шт.) «Напрямок дії», 7.4.4 «Час дії» (7.00 – 20.00 год). 

5. Зі сторони м. Богородчани перед поворотом на Чукалівку встановити 

5.51 «Попередній покажчик напрямків» із графічно доповненим знаком “3.3. 

Івано-Франківськ напрямок руху — прямо”. 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика 

щодо проведення реконструкції регулювання фаз на світлофорному об’єкті на 

перехресті вул. Незалежності - М. Підгірянки – С. Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ замовити в проектній організації схему роботи циклограми 

світлофорного об’єкту на перехресті вул. Незалежності - М. Підгірянки – С. 

Бандери для можливості виїзду транспортних засобів з вул. М. Підгірянки. 

 КП «Івано - Франківськміськсвітло» встановити додатковий контролер 

на перехресті вул. Незалежності - М. Підгірянки – С. Бандери. 

 

3. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців та працівників 

підприємств ПАТ «Індуктор» та Пожарної частини, ТзОВ «Данея», ТзОВ 

«Інтелком», ТзОВ «Еко-Індіго», НВП «Індіго», ПАТ «Теплокомуненерго», 

ТзОВ «Еко 777» ТзОВ «777 ЛТД» в районі цих підприємств встановити 

додаткову зупинку по вул. Б. Хмельницького, оскільки відстань між зупинками 

на вул. Надрічна (коледж) та зупинкою на вул. Б. Хмельницького (біля магазину 

«Глорія») 1,5км. 

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 зупинки 

автобуса» на вул. Б. Хмельницького(навпроти пожарної частини). 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Версія» Луців М.М. щодо 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Грюнвальдська,10. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення Малженського О.Б. щодо внесення змін в 

схему ОДР по вул. Довга, а саме перенесення дорожнього знаку 5.41.2 «Кінець 

пункту зупинки автобуса», 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса», 5.31 «Житлова 

зона», 5.32 «Кінець житлової зони», 5.29.1 «Тупик». 

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», 5.32 «Кінець житлової зони» та 5.29.1 
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«Тупик» та внести зміни в схему ОДР по вул. Довга. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення Малженського О.Б. щодо встановлення 

дорожнього знаку 5.29.1 «Тупик» по вул. Пашницького. 

ВИРІШИЛИ: 

Без розгляду так, як дорожній знак 5.29.1 «Тупик» по вул. Пашницького 

встановлено. 

 

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

встановлення додаткового дорожнього знаку 2.1 «Дати дорогу» при виїзді з 

двору будинку №60 корп.1 по вул. С. Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

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

заміни дорожнього знаку обмеження максимальної швидкості з 30 км/год. на 

знак 5 км/год. по вул. Коновальця, 136 Д. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити заміну дорожніх знаків 

обмеження максимальної швидкості з 30 км/год.(2шт.) на обмеження 

максимальної швидкості 20 км/год.(2шт.) по вул. Коновальця, 136 Д. 

 

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

додаткового освітлення пішохідного переходу від Центру патріотичного 

виховання молоді ім. С. Бандери через вул. Коновальця до будинку № 132 А. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ при наявності бюджетних коштів внести в титульні списки робіт на 

освітлення пішохідного переходу від Центру патріотичного виховання молоді 

ім. С. Бандери через вул. Коновальця до будинку № 132 А. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Кушніра В.С. щодо 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Сорохтея,37 на початку будинка біля першого під’їзду 

даного будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ встановити пристрій примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Сорохтея,37 на початку будинку біля першого під’їзду 

даного будинку після проведення тендеру . 

 

11. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення та встановлення обладнання І- 

паркувальної зони. 

ВИРІШИЛИ: 

 Перенести за умови погодження схеми ОДР з УПП: 
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- перенесення шлагбаумів(2шт) з вул. Старозамкова на вул. Площа Ринок; 

- перенесення паркомата(1шт.) з вул. Старозамкова на вул. Площа Ринок; 

- встановлення паркомату на вул. Шеремети; 

- встановлення автоматичного боларду(1шт.) та металічних стовпчиків на вул. 

Старозамкова. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Електроавтотранс» щодо погодження 

пункту зупинки тролейбуса та встановлення дорожнього знаку 5.43.1 «Пункт 

зупинки тролейбуса» на вул. Галицькій с. Угринів (поруч із бічною вул. 

Залізничною, за мостом над залізницею) також відповідно й у зворотному 

напрямку (в бік м. Івано-Франківська) є прохання встановити новий пункт 

зупинки тролейбуса. 

ВИРІШИЛИ: 

КП «Електроавтотранс» звернутися до балансоутримувача доріг САД 

оскільки дана дорога знаходиться у них на балансі. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення Петрунів В.Є. щодо перенесення місця 

встановлення зупинки міського транспорту від будинку №19 до будинку №17 на 

вул. Бельведерська. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення Павлюка П.П. щодо надання дозволу 

повороту ліворуч при виїзді з вул. Покутської на вул. Івасюка та встановлення 

відповідних дорожніх знаків. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. Згідно затвердженої схеми ОДР по вул. Івасюка поворот 

ліворуч при виїзді з вул. Покутської на вул. Івасюка не передбачено. 

 

15. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинку №1 по вул. 

Пасічна щодо заборони заїзду грузового транспорту у підвезенні будматеріалів 

забудівнику «Цитадель» по відремонтованій дорозі, яка проходить до школи – 

садка №6 та на будівельний майданчик. 

ВИРІШИЛИ: 

Муніципальна інспекція з благоустрою перевірити дозвільні документи 

на будівництво. 

УПП перевірити схему заїзду та виїзду на будівництво. 

 

16. СЛУХАЛИ: Повторне звернення директора ТзОВ «К2-Інвест» 

Ковальчук Б. П. щодо погодження влаштування тимчасової парковки для 

автомобілів з відповідним благоустроєм за власні кошти підприємства на 

земельній ділянці комунальної власності міста площею 0,1га на вул. Південний 

бульвар,36в біля центру дитячого дозвілля «Чубі Бум». 

ВИРІШИЛИ: 
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 Погодити. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців №88 по вул. Федьковича щодо 

узаконення перекриття міжбудинкового проїзду, демонтажу бетонних блоків та 

встановлення металічних стовпців. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити перекриття міжбудинкового проїзду. ДЖКПБ встановити 

металічні стовпчики та демонтувати бетонні блоки. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення Я. Богака та мешканців буд. № 114, 114а, 

112а вул. Федьковича щодо встановлення трьох пристроїв примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Федьковича у дворі 

будинків № 114, 114а, 112а. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити за власні кошти мешканців встановлення трьох пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Федьковича у 

дворі будинків № 114, 114а, 112а та встановити дорожні знаки 1.11 «Пагорб» та 

3.29 «Обмеження максимальної швидкості 20км.» 

 

19. СЛУХАЛИ: Доручення Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання 

виникнення ДТП, а саме: 

1. Заборонити переведення транспортних світлофорів типів 1-3 ДСТУ 

4092-2002 у режим жовтого миготіння в період різкого і тривалого спадання 

руху. 

2. При влаштуванні нових світлофорних об’єктів та реконструкції 

існуючих дотримуватись вимог Національного стандарту України ДСТУ 4092-

2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, 

правила застосування та вимоги безпеки» та максимально застосовувати 

цифрові табло для інформування водіїв про час (у секундах), що залишився до 

кінця горіння червоного та зеленого сигналів, а також впровадити автоматичні 

системи керування дорожнім рухом. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ, УПП, ДЖКПБ, КП «Івано - Франківськміськсвітло» визначити 

першочергові місця впровадження змін. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення Голея З.Є. та мешканців вул. Хіміків – 

Тролейбусна мікрорайону «Пасічна» щодо недопущення на вул. Хіміків – 

Тролейбусна,32 (поблизу ЗОШ-24) ДТП в зв’язку з тимчасовою спорудою 

встановленням огорожі, просять встановити знак 3.3 «Рух вантажних 

транспортних засобів заборонено». 

ВИРІШИЛИ: 
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 УТІЗ, УПП, ДБК, Департаменту містобудування, архітектури та 

культурної спадщини, Муніципальна інспекція з благоустрою організувати 

виїзне засідання 13.07.2018р. на 13-00 год. на вул. Галицька – Целевича. 

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення директора ПП «Ярко-ІФ» Ярощука О.А. 

щодо збереження меж паркувального майданчика по вул. Галицька (навпроти 

магазину «Галичанка») згідно схеми ОДР розробленої та затвердженої у 2016р. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ під час реконструкції тротуару по вул. Галицькій врахувати 

розроблену та затверджену УПП схему ОДР у 2016р. із збереженням меж 

паркувального майданчика по вул. Галицька (навпроти магазину «Галичанка»). 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення Пікуляка О. І. з проханням щодо надання 

дозволу на встановлення огорожі позаду будинку по вул. Пасічна, 41. 

ВИРІШИЛИ: 

Заявнику Пікуляк О. І. про надання дозволу на встановлення огорожі 

звернутися в Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини 

щодо положення про встановлення огорож. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення обласної організації Українського 

товариства глухих щодо надання дозволу на встановлення огорожі з боку 

дверей аварійного виходу з залу Будинку культури глухих. 

ВИРІШИЛИ: 

Обласній організації Українського товариства глухих про надання 

дозволу на встановлення огорожі з боку дверей аварійного виходу з залу 

Будинку культури глухих по вул. С. Стрільців звернутися в Департамент 

містобудування, архітектури та культурної спадщини щодо положення про 

встановлення огорож. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ "ЗАТИШОК-6" М. Томина 

щодо надання дозволу на монтаж обмежувача по висоті на вул. Гната 

Хоткевича, 44 Г з використанням дорожнього знаку 3.18. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення МІУК щодо перекриття руху через арочний 

прохід між будинками №38-40 на набережній ім. Стефаника. 

ВИРІШИЛИ: 

Доопрацювати. 

 

26. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ "Короля Данила 14, 14А 

щодо легалізації стовпчиків у дворі. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 
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27. СЛУХАЛИ: Звернення Лотоцького С. В з проханням щодо надання 

дозволу на встановлення ланцюгового огородження 5 паркувальних місць для 

мешканців будинку 40А вул. Мазепи. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. КБДР рекомендує зробити відвід землі прибудинкової 

території. 

 

          28. СЛУХАЛИ: Звернення сільського голови с. Угорники Л. 

Атаманчук щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки 

автобуса»-4шт. та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса»-4шт. в с. Угорники 

на вул. Прикарпатській та на вул. Повстанців. 

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»-4шт. та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки 

автобуса»-4шт. в с. Угорники на вул. Прикарпатській та на вул. Повстанців. 

29. СЛУХАЛИ: Звернення Прут А.П. щодо надання дозволу на 

встановлення двох металевих квітників з метою обмеження проїзду та 

паркування транспорту на вул. Г. Мазепи,35Б. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити встановлення двох обмежувальних пристроїв. Зовнішній вигляд 

пгодити з ДЖКПБ. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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