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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 9 від 03.08.2018року
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 «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ
СОІУ;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Царьов В.С. – в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в Івано -Франківській області.
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Задорожняк І.М. – начальник першої Державної пожежно - рятувальної частини
УДСНС в Івано – Франківській області;
Юносова Я. Ю. – заступник начальника УПП в м. Івано – Франківську;
Осіпов О.Є. - представник громадської ради при Івано-Франківській міській
раді;
Стахів О.М. – голова правління «Спілка перевізників Івано – Франківська»;
Прокіпчук А.А. – заст. директора Департаменту містобудування, архітектури та
культурної спадщини – начальник управління генерального плану міста та
містобудівного кадастру.

Порядок денний:
1. Звернення начальника Івано-Франківської міськрайонної філії ДУ
«Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» щодо вмісту шкідливих речовин в
атмосферному повітрі на території житлової забудови в зоні впливу вулиць з
інтенсивним рухом транспорту перевищення гранично-допустимої концентрації
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виявлено на площі Привокзальній (біля головного входу у вокзал), а саме:
- азоту діоксиду (0,24мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,8мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
Для зменшення концентрації азоту діоксиду, пилу на площі Привокзальна
рекомендують розвантажити рух автотранспорту.
2. Звернення жильців будинку № 223Г вул. Вовчинецька щодо дозволу на
встановлення огорожі та воріт на прибудинковій території ЖЕО
«Комунальник».
3. Звернення Цікель І.І. щодо встановлення зупинки громадського транспорту
на вул. В. Великого в напрямку Південного бульвару.
4. Звернення Стефанишина М.М. щодо перенесення зупинки біля медичного
коледжу на один стовп вперед ближче до кільця.
5. Звернення депутата міської ради В. Ревчука щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) в районі вул.
Челюскінців,73 та на повороті вул. Левинського,28.
6. Звернення голови ОСББ «Витвицького 9» Стефанківа Б.І. щодо надання
дозволу на встановлення автоматичних воріт на території, яка знаходиться у
власності ОСББ «Витвицького 9» по вул. Витвицького ,9.
7. Звернення та вимога УПП щодо вжиття заходів у місцях концентрації ДТП,
а саме:
1. Перехрестя вул. Незалежності – Хриплинська – Й. Сліпого:
- нанести дорожню розмітку:
1.1 «Позначає межі смуг руху на дорозі»;
1.3 «Поділяє транспортні потоки протилежних напрямків»;
1.5 «Позначає межі смуг руху, за наявності двох смуг, призначених для руху в
одному напрямку»;
1.6 «Попереджує наближення до розмітки 1.1»;
1.12 «Стоп лінія, позначає місце, де водій повинен зупинитися при сигналі
світлофора, що забороняє рух» та 1.14.2.
- встановити дорожні знаки:
1.41 «Місце концентрації ДТП»- 2шт. з табличкою 7.21 «Вид небезпеки» -2шт.;
2. перехрестя вул. Галицька - Пулюя:
- встановити дорожні знаки:
1.41 «Місце концентрації ДТП» з табличкою 7.21 «Вид небезпеки»;
3. кільцева розв’язка вулиць Г. Мазепи – Крихівецька – Довженка набережна ім. Стефаника:
- нанести дорожню розмітку:
1.1 «Позначає межі смуг руху на дорозі»;
1.3 «Поділяє транспортні потоки протилежних напрямків»;
1.5 «Позначає межі смуг руху, за наявності двох смуг, призначених для руху в
одному напрямку»;
1.6 «Попереджує наближення до розмітки 1.1»;
1.13 «Дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по перехрещувальній
дорозі»;
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1.16.1-1.16.3 «Напрямні острівці місцях поділу, розгалуження або злиття
транспортних потоків» (у разі не встановлення напрямних острівців в бордюрі
ДЖКПБ);
1.20 «Наближення до розмітки 1.13» та 1.14.3.
- встановити попереджувальні дорожні знаки:
1.41 «Місце концентрації ДТП» - 4шт. з табличкою 7.21 «Вид небезпеки» 4шт.;
- встановити освітлення пішохідного переходу зі сторони вул. Крихівецька та
зруйнованого після ДТП додаткового освітлення безпосередньо на кільці;
- встановлення напрямних острівців в бордюрі з відповідними дорожніми
знаками та вертикальною розміткою;
4. перехрестя вул. Івасюка - Хоткевича:
-потребує облаштування тротуарів (в напрямку р. Бистриця Надвірнянська);
- нанести дорожню розмітку:
1.1 «Позначає межі смуг руху на дорозі»;
1.3 «Поділяє транспортні потоки протилежних напрямків»;
1.5 «Позначає межі смуг руху, за наявності двох смуг, призначених для руху в
одному напрямку»;
1.6 «Попереджує наближення до розмітки 1.1»;
1.7 «Позначає смуги в межах перехрестя»;
- встановити дорожні знаки:
1.41 «Місце концентрації ДТП»- 3шт. з табличкою 7.21 «Вид небезпеки» 3шт.;
5. перехрестя вул. Галицька - Пасічна:
1.41 «Місце концентрації ДТП» - 4шт. з табличкою 7.21 «Вид небезпеки» 4шт.;
1.24 «Світлофорне регулювання»;
- підняття дощових решіток в рівень проїзної частини;
Також вкрай необхідно:
1. здійснити запроектовану реконструкцію перехрестя вул. ГалицькаЦелевича із влаштуванням лівоповоротної смуги та світлофорного об’єкту;
2. виконати благоустрій із влаштуванням тротуарів, перильного огородження
та пішохідних світлофорів на перехресті вул. Калуське шосе – Галицька Горбачевського;
3. побудувати запроектовану кільцеву розв’язку на перехресті вул. Довга–
Берегова – Північний бульвар.
8. Щодо демонтажу зупинки на вул. Дудаєва (біля училища № 3).
9. Щодо встановлення дорожніх знаків на вул. 24-Серпня 2.1 «Дати дорогу»(4шт.), 2.3 «Головна дорога»-(1шт.), 7.8 «Напрямок головної дороги»-(1шт.),
3.21 «В’їзд заборонено»- (1шт.), 5.35.1 «Пішохідний перехід»-(5шт.),5.35.2
«Пішохідний перехід»-(5шт.), 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів»2шт.
10. Повторне звернення депутата міської ради Капустяка О. І. щодо
встановлення двох обмежувачів швидкості руху (лежачий поліцейський) поруч
пішохідного переходу на вул. С. Стецько, 2-4 та 5-7.
11. Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо заборони заїзду
грузового транспорту по вул. Пасічна,1 у підвезенні будматеріалів забудівнику
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«Цитадель» по відремонтованій дорозі, яка проходить до школи – садка №6 та
на будівельний майданчик.
12. Звернення голови Івано-Франківського окружного адміністративного
суду Могили А.Б. щодо розгляду питання про виділення декількох місць для
паркування автомобільного транспорту осіб з інвалідністю та позначити їх
відповідною дорожньою розміткою навпроти центрального входу до
адміністративної будівлі по вул. Незалежності,46.
13. Щодо перенесення болардів з вул. Галицька - Л. Українки на вул.
Галицька– вул. С. Мартинця (біля Пасажу Гартенбергів (2 боларди) та з вул.
Старозамкова на вул. Вірменська –вул. Мельничука (1 болард) також замовити
техумови та геозйомку.
14. Звернення Кобрин Ю.І. щодо встановлення дублюючого світлофора на вул.
Довженка біля магазину «Заравшан» перед другим пішохідним переходом при
русі у напрямку до вул. Мазепи.
15. Звернення Петрунів В.Є. щодо перенесення місця встановлення зупинки
міського транспорту від будинку №19 до будинку №17 на вул. Бельведерська.
16. Звернення голови правління ГО «Громадський центр «Еталон»
Аронець Л.Л. щодо сприяння та дозволу на розташування пристроїв
моніторингу якості повітря в м. Івано-Франківську на території міста для
підключення до Інтернет – мережі.
17. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків на перехресті вул.
Галицька - Целевича 3.3 « Рух вантажних автомобілів заборонено»-2шт. з
табличкою 7.3.1 «Напрямок дії»-1шт.
18. Звернення заступника директора з економічних питань КП «Центр
розвитку міста та рекреації» Вагилевича М.В. щодо встановлення
дорожнього знаку заборони проїзду транспорту на територію міського озера на
вул. Мазепи,100Б.
19. Щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до схеми ОДР на вул.
Бельведерська 7.8 (3шт.), 4.6 (1шт), 2.1 (2шт.), 5.7.1 (1шт.), 5.6 (1шт.), 3.21
(1шт.), 5.35.1 (1шт.), 5.5 (1шт.), 4.12 (1шт.), 7.9 (1шт.).
20. Звернення мешканців вул. С. Бандери щодо збільшення часу включення
зеленого світла для пішоходів на перехресті вул. С. Бандери - Цьоклера.
21. Щодо встановлення сферичного дзеркала на вул. Дучимінської - Миру.
22. Щодо розгляду схеми ОДР по вул. Вагилевича.
23. Щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса»
на вул. К. Данила (біля корпусу нафти і газу).
24. Щодо встановлення дренажних колодців на вул. Л. Українки - Мартинця,
вул. Грушевського - Курбаса, вул. Міцкевича - Грушевського та перенесення з
вул. Л. Українки на вул. Курбаса.
25. Звернення Капеняк Н.В. щодо перенесення дорожнього знаку 5.41.1
«Пункт зупинки автобуса» від буд. №56 до буд. № 58 на вул. Матейка.
26. Звернення Пашковського Б.В. щодо встановлення нерегульованого
пішохідного переходу через вул. Грушевського,9а при виході із вул. Шашкевича
(в районі пабу «Десятка»).
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27. Щодо перенесення дорожнього знаку на вул. Вовчинецька - Дучимінської.
28. Звернення ДЖКПБ щодо надання дозволу Муніципальній інспекції з
благоустрою на демонтаж незаконно встановлених пристроїв обмеження руху
на міжбудинковому проїзді по вул. Короля Данила, 14.
29. Звернення ДЖКПБ щодо надання дозволу Муніципальній інспекції з
благоустрою на демонтаж незаконно встановлених пристроїв обмеження руху
на вул. Старозамковій, 8.
30. Звернення мешканців вул. Мазепи,89 з проханням про облаштування
пішохідного переходу на перехресті з вул. Саєвича, оскільки дана ділянка є
частиною транзитного маршруту для людей, котрі рухаються з озера на вул.
Шевченка, і навпаки.
31. Звернення Ігоря Гончаренка щодо надання дозволу на встановлення за
власний рахунок захисних стовпців для захисту вузького тротуару по вул.
Донцова, 4.
32. Звернення Богдана Пашковського щодо встановлення:
- дорожніх знаків 4.12 на вул. Грушевського, Пулюя, Тролейбусній, Івана ПавлаІІ, набережній ім. В. Стефаника.
- дорожніх знаків 4.14 на вул. Галицькій та Бельведерській.
33. Звернення мешканців вул. Целевича щодо продовження роботи нового
світлофору щонайменше до 23:30.
34. Звернення Володимира Радевича щодо крайньої необхідності
регулювання руху на перехресті вулиць Галицька - Пулюя.
35. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення пристроїв обмеження руху на
початку вул. Станіславської, з боку вул. Старозамкової.
36. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення антипаркувальних пристроїв для
захисту тротуарів перед новобудовою на розі вул. Бельведерської - Пд. Бульвару.
37. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення пристроїв примусового зниження
швидкості та знаків на міжбудинковому проїзді по вул. Галицькій 118.
38. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення антипаркувальних пристроїв для
захисту тротуару біля будинку глухих по вул. Січових Стрільців.
39. Звернення патрульних УПП щодо вдосконалення схеми ОДР на перехресті
вул. Тисменицької, Незалежності, Івасюка.
40. Звернення УПП щодо облаштування пішохідного переходу на вул.
Мельника,10 навпроти магазину АТБ.
41. Звернення ДЖКПБ щодо погодження облаштування кільця на вул.
Мазепи– Гурика.

1.
СЛУХАЛИ:
Звернення
начальника
Івано-Франківської
міськрайонної філії ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» щодо
вмісту шкідливих речовин в атмосферному повітрі на території житлової
забудови в зоні впливу вулиць з інтенсивним рухом транспорту перевищення
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гранично-допустимої концентрації виявлено на площі Привокзальній (біля
головного входу у вокзал), а саме:
- азоту діоксиду (0,24мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,8мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
Для зменшення концентрації азоту діоксиду, пилу на площі Привокзальна
рекомендують розвантажити рух автотранспорту.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися письмовим листом в ПАТ «Укрзалізниця» щодо заміни
дизельних двигунів на електричні та Облдержадміністрацію щодо перенесення
автовокзалу.
2. СЛУХАЛИ: Звернення жильців будинку № 223Г вул. Вовчинецька
щодо дозволу на встановлення огорожі та воріт на прибудинковій території
ЖЕО «Комунальник».
ВИРІШИЛИ:
Мешканцям будинку про надання дозволу на встановлення огорожі та
воріт звернутися в Департамент містобудування, архітектури та культурної
спадщини.
3. СЛУХАЛИ: Звернення Цікель І.І. щодо встановлення зупинки
громадського транспорту на вул. В. Великого в напрямку Південного бульвару.
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. В. Великого в напрямку Південного бульвару, замовити в
проектній організації внесення змін в схему ОДР та погодити місця
встановлення дорожніх знаків з УПП.
4. СЛУХАЛИ: Звернення Стефанишина М.М. щодо перенесення
зупинки біля медичного коледжу на один стовп вперед ближче до кільця.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
5. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Ревчука щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) в районі вул. Челюскінців,73 та на повороті вул. Левинського,28.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ встановити два пристрої примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) по вул. Челюскінців,73 та на повороті вул.
Левинського,28 з відповідними дорожніми знаками 1.11 «Пагорб» - 4шт. та 3.29
«Обмеження максимальної швидкості» - 4шт. після проведення закупівлі.
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6. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Витвицького 9» Стефанківа
Б.І. щодо надання дозволу на встановлення автоматичних воріт на території,
яка знаходиться у власності ОСББ «Витвицького 9» по вул. Витвицького ,9.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення автоматичних воріт на виїзді, на території ОСББ
«Витвицького 9» по вул. Витвицького ,9 при умові надання пульта всім
відповідним аварійним та екстреним службам.
7. СЛУХАЛИ: Звернення та вимога УПП щодо вжиття заходів у місцях
концентрації ДТП, а саме:
1. Перехрестя вул. Незалежності – Хриплинська – Й. Сліпого:
- нанести дорожню розмітку:
1.1 «Позначає межі смуг руху на дорозі»;
1.3 «Поділяє транспортні потоки протилежних напрямків»;
1.5 «Позначає межі смуг руху, за наявності двох смуг, призначених для руху в
одному напрямку»;
1.6 «Попереджує наближення до розмітки 1.1»;
1.12 «Стоп лінія, позначає місце, де водій повинен зупинитися при сигналі
світлофора, що забороняє рух» та 1.14.2.
- встановити дорожні знаки:
1.41 «Місце концентрації ДТП»- 2шт. з табличкою 7.21 «Вид небезпеки» -2шт.;
2. перехрестя вул. Галицька - Пулюя:
- встановити дорожні знаки:
1.41 «Місце концентрації ДТП» з табличкою 7.21 «Вид небезпеки»;
3. кільцева розв’язка вулиць Г. Мазепи – Крихівецька – Довженка набережна ім. Стефаника:
- нанести дорожню розмітку:
1.1 «Позначає межі смуг руху на дорозі»;
1.3 «Поділяє транспортні потоки протилежних напрямків»;
1.5 «Позначає межі смуг руху, за наявності двох смуг, призначених для руху в
одному напрямку»;
1.6 «Попереджує наближення до розмітки 1.1»;
1.13 «Дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по перехрещувальній
дорозі»;
1.16.1-1.16.3 «Напрямні острівці місцях поділу, розгалуження або злиття
транспортних потоків» (у разі не встановлення напрямних острівців в бордюрі
ДЖКПБ);
1.20 «Наближення до розмітки 1.13» та 1.14.3.
- встановити попереджувальні дорожні знаки:
1.41 «Місце концентрації ДТП» - 4шт. з табличкою 7.21 «Вид небезпеки» 4шт.;
- встановити освітлення пішохідного переходу зі сторони вул. Крихівецька та
зруйнованого після ДТП додаткового освітлення безпосередньо на кільці;
- встановлення напрямних острівців в бордюрі з відповідними дорожніми
знаками та вертикальною розміткою;
___________________________________________________________________________
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua

ПРОТОКОЛ № 9 від 03.08.2018року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 15

4. перехрестя вул. Івасюка - Хоткевича:
-потребує облаштування тротуарів (в напрямку р. Бистриця Надвірнянська);
- нанести дорожню розмітку:
1.1 «Позначає межі смуг руху на дорозі»;
1.3 «Поділяє транспортні потоки протилежних напрямків»;
1.5 «Позначає межі смуг руху, за наявності двох смуг, призначених для руху в
одному напрямку»;
1.6 «Попереджує наближення до розмітки 1.1»;
1.7 «Позначає смуги в межах перехрестя»;
- встановити дорожні знаки:
1.41 «Місце концентрації ДТП»- 3шт. з табличкою 7.21 «Вид небезпеки» 3шт.;
5. перехрестя вул. Галицька - Пасічна:
1.41 «Місце концентрації ДТП» - 4шт. з табличкою 7.21 «Вид небезпеки» 4шт.;
1.24 «Світлофорне регулювання»;
- підняття дощових решіток в рівень проїзної частини;
Також вкрай необхідно:
1. здійснити запроектовану реконструкцію перехрестя вул. ГалицькаЦелевича із влаштуванням лівоповоротної смуги та світлофорного об’єкту;
2. виконати благоустрій із влаштуванням тротуарів, перильного огородження
та пішохідних світлофорів на перехресті вул. Калуське шосе – Галицька Горбачевського;
3. побудувати запроектовану кільцеву розв’язку на перехресті вул. Довга–
Берегова – Північний бульвар.
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.
УТІЗ замовити моделювання транспортних потоків на перехресті вул.
Галицька – Пулюя.
ДЖКПБ встановити освітлення пішохідного переходу зі сторони вул.
Крихівецька та зруйнованого після ДТП додаткового освітлення безпосередньо
на кільці, встановлення напрямних острівців в бордюрі з відповідними
дорожніми знаками та вертикальною розміткою;
ДЖКПБ 1. здійснити запроектовану реконструкцію перехрестя вул.
Галицька- Целевича із влаштуванням лівоповоротної смуги та світлофорного
об’єкту;
2. виконати благоустрій із влаштуванням тротуарів, перильного огородження
та пішохідних світлофорів на перехресті вул. Калуське шосе – Галицька Горбачевського;
3. побудувати запроектовану кільцеву розв’язку на перехресті вул. Довга–
Берегова – Північний бульвар.
8. СЛУХАЛИ: Щодо демонтажу зупинки на вул. Дудаєва (біля училища
№ 3).
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ВИРІШИЛИ:
КП МДК провести демонтаж зупинки на вул. Дудаєва (біля училища №3).
9. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків на вул. 24-Серпня
2.1 «Дати дорогу»-(4шт.), 2.3 «Головна дорога»-(1шт.), 7.8 «Напрямок головної
дороги»-(1шт.), 3.21 «В’їзд заборонено»- (1шт.), 5.35.1 «Пішохідний перехід»(5шт.),5.35.2 «Пішохідний перехід»-(5шт.), 4.14 «Доріжка для пішоходів і
велосипедистів»-2шт.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків на вул. 24-Серпня 2.1 «Дати дорогу»-(4шт.), 2.3 «Головна дорога»-(1шт.),
7.8 «Напрямок головної дороги»-(1шт.), 3.21 «В’їзд заборонено»- (1шт.), 5.35.1
«Пішохідний перехід»-(5шт.),5.35.2 «Пішохідний перехід»-(5шт.), 4.14
«Доріжка для пішоходів і велосипедистів»-2шт.
10. СЛУХАЛИ: Повторне звернення депутата міської ради Капустяка
О. І. щодо встановлення двох обмежувачів швидкості руху (лежачий
поліцейський) поруч пішохідного переходу на вул. С. Стецько, 2-4 та 5-7.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ встановити берлінську подушку після проведення тендеру .
11. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо
заборони заїзду грузового транспорту по вул. Пасічна,1 у підвезенні
будматеріалів забудівнику «Цитадель» по відремонтованій дорозі, яка
проходить до школи – садка №6 та на будівельний майданчик.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» - 1шт.
12. СЛУХАЛИ: Звернення голови Івано-Франківського окружного
адміністративного суду Могили А.Б. щодо розгляду питання про виділення
декількох місць для паркування автомобільного транспорту осіб з інвалідністю
та позначити їх відповідною дорожньою розміткою навпроти центрального
входу до адміністративної будівлі по вул. Незалежності,46.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 3.34 «Зупинку заборонено» з табличкою 7.2 «Зона дії» на перехресті вул.
Незалежності – С. Бандери, 5.38 «Місце для стоянки» з табличкою 7.17
«Інваліди». Після встановлення дорожніх знаків нанести дорожню розмітку
синього кольору на місцях для інвалідів.
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УТІЗ замовити в проектній організації внесення змін в схему ОДР.
13. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення болардів з вул. Галицька - Л.
Українки на вул. Галицька– вул. С. Мартинця (біля Пасажу Гартенбергів (2
боларди) та з вул. Старозамкова на вул. Вірменська –вул. Мельничука (1 болард)
також замовити техумови та геозйомку.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ перенести боларди з вул. Галицька - Л. Українки на вул. Галицька–
вул. С. Мартинця (біля Пасажу Гартенбергів (2 боларди) та з вул. Старозамкова
на вул. Вірменська –вул. Мельничука (1 болард), також замовити техумови в
РЕМ, КП «Івано - Франківськміськсвітло», УПП та геозйомку.
14. СЛУХАЛИ: Звернення Кобрин Ю.І. щодо встановлення
дублюючого світлофора на вул. Довженка біля магазину «Заравшан» перед
другим пішохідним переходом при русі у напрямку до вул. Мазепи.
ВИРІШИЛИ:
КП «Івано - Франківськміськсвітло» встановити дублюючі світлофори
на вул. Довженка біля магазину «Заравшан».
15. СЛУХАЛИ: Звернення Петрунів В.Є. щодо перенесення місця
встановлення зупинки міського транспорту від будинку №19 до будинку №17 на
вул. Бельведерська.
ВИРІШИЛИ:
Дане питання буде розглянуто після виконання рішення МВК щодо
встановлення МАФ.
16. СЛУХАЛИ: Звернення голови правління ГО «Громадський центр
«Еталон» Аронець Л.Л. щодо сприяння та дозволу на розташування пристроїв
моніторингу якості повітря в м. Івано-Франківську на території міста для
підключення до Інтернет – мережі.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. Заявнику надати листа з конкретними місцями встановлення
пристроїв моніторингу.
17. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків на
перехресті вул. Галицька - Целевича 3.3 « Рух вантажних автомобілів
заборонено»-2шт. з табличкою 7.3.1 «Напрямок дії»-1шт.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків на перехресті вул. Галицька - Целевича 3.3 « Рух вантажних автомобілів
заборонено»-2шт. з табличкою 7.3.1 «Напрямок дії»-1шт.
КП «Івано - Франківськміськсвітло» опрацювати інтервал роботи
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світлофора.
УТІЗ замовити в проектній організації внесення змін в схему ОДР.
18. СЛУХАЛИ: Звернення заступника директора з економічних
питань КП «Центр розвитку міста та рекреації» Вагилевича М.В. щодо
встановлення дорожнього знаку заборони проїзду транспорту на територію
міського озера на вул. Мазепи,100Б.
ВИРІШИЛИ:
КП «Центр розвитку міста та рекреації» за власний кошт згідно ДСТУ
4100-2002 встановити дорожній знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів
заборонено».
19. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до
схеми ОДР на вул. Бельведерська 7.8 (3шт.), 4.6 (1шт), 2.1 (2шт.), 5.7.1 (1шт.),
5.6 (1шт.), 3.21 (1шт.), 5.35.1 (1шт.), 5.5 (1шт.), 4.12 (1шт.), 7.9 (1шт.).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків відповідно до схеми ОДР на вул. Бельведерська 7.8 (3шт.), 4.6 (1шт), 2.1
(2шт.), 5.7.1 (1шт.), 5.6 (1шт.), 3.21 (1шт.), 5.35.1 (1шт.), 5.5 (1шт.), 4.12 (1шт.),
7.9 (1шт.). Замовити корегування схеми ОДР та погодити в УПП.
20. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. С. Бандери щодо
збільшення часу включення зеленого світла для пішоходів на перехресті вул. С.
Бандери - Цьоклера.
ВИРІШИЛИ:
КП «Івано – Франківськміськсвітло», УТІЗ вивчити питання щодо
збільшення часу включення зеленого світла для пішоходів на перехресті вул. С.
Бандери – Цьоклера та на вул. Івасюка – Стуса.
21. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення сферичного дзеркала на вул.
Дучимінської - Миру.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити та встановити сферичне дзеркало на перехресті вул.
Дучимінської - Миру.
22. СЛУХАЛИ: Щодо розгляду схеми ОДР по вул. Вагилевича.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити моделювання транспортних потоків. ТзОВ Проф-Груп
доопрацювати схему ОДР по вул. Вагилевича.
23. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт
зупинки автобуса» на вул. К. Данила (біля корпусу ІФНТУНГ).
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ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» на вул. К. Данила (біля корпусу
ІФНТУНГ).
24. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дренажних колодців на вул. Л.
Українки - Мартинця, вул. Грушевського - Курбаса, вул. Міцкевича Грушевського та перенесення з вул. Л. Українки на вул. Курбаса.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
25. СЛУХАЛИ: Звернення Капеняк Н.В. щодо перенесення дорожнього
знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» від буд. №56 до буд. № 58 на вул.
Матейка.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у перенесенні дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки
автобуса».
26. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б.В. щодо встановлення
нерегульованого пішохідного переходу через вул. Грушевського,9а при виході із
вул. Шашкевича (в районі пабу «Десятка»).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» та нанести дорожню розмітку 1.14.1.
Замовити корегування схеми ОДР та погодити в УПП.
27. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення дорожнього знаку на вул.
Вовчинецька - Дучимінської.
ВИРІШИЛИ:
КП МДК перенести дорожній знак на вул. Вовчинецька - Дучимінської.

28. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо надання дозволу
Муніципальній інспекції з благоустрою на демонтаж незаконно встановлених
пристроїв обмеження руху на міжбудинковому проїзді по вул. Короля Данила,
14.
ВИРІШИЛИ:
Погодити Муніципальній інспекції з благоустрою демонтаж незаконно
встановлених пристроїв обмеження руху на міжбудинковому проїзді по вул.
Короля Данила, 14.
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29. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо надання дозволу
Муніципальній інспекції з благоустрою на демонтаж незаконно встановлених
пристроїв обмеження руху на вул. Старозамковій, 8.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити демонтаж встановлених пристроїв обмеження руху на вул.
Старозамковій, 8.
Муніципальній інспекції з благоустрою здійснити демонтаж незаконно
встановлених обмежувачів руху на вул. Незалежності,161.
30. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Мазепи,89 з проханням про
облаштування пішохідного переходу на перехресті з вул. Саєвича, оскільки дана
ділянка є частиною транзитного маршруту для людей, котрі рухаються з озера
на вул. Шевченка, і навпаки.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ провести роботи по вул. Мазепи відповідно до погодженого
проекту капітального ремонту.
31. СЛУХАЛИ: Звернення Ігоря Гончаренка щодо надання дозволу на
встановлення за власний рахунок захисних стовпців для захисту вузького
тротуару по вул. Донцова, 4.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власний рахунок встановлення захисних стовпців на тротуарі
по вул. Донцова, 4.
32. СЛУХАЛИ: Звернення Богдана Пашковського щодо встановлення:
- дорожніх знаків 4.12 на вул. Грушевського, Пулюя, Тролейбусній, Івана ПавлаІІ, набережній ім. В. Стефаника.
- дорожніх знаків 4.14 на вул. Галицькій та Бельведерській.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ та ДЖКПБ вивчити дане питання та погодити місця встановлення
дорожніх знаків.
УТІЗ замовити в проектній організації внесення змін в схему ОДР.
33. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Целевича щодо
продовження роботи нового світлофору щонайменше до 23:30.
ВИРІШИЛИ:
КП «Івано – Франківськміськсвітло» перевести роботу світлофора на
вул. Галицька – Целевича у цілодобовий режим.
34. СЛУХАЛИ: Звернення Володимира Радевича щодо крайньої
необхідності регулювання руху на перехресті вулиць Галицька - Пулюя.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ замовити моделювання руху перехрестя вул. Галицька – Пулюя.
35. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення пристроїв
обмеження руху на початку вул. Станіславської, з боку вул. Старозамкової.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення пристроїв обмеження руху на початку вул.
Станіславської, з боку вул. Старозамкової.
36.
СЛУХАЛИ:
Звернення
ДЖКПБ
щодо
встановлення
антипаркувальних пристроїв для захисту тротуарів перед новобудовою на розі
вул. Бельведерської - Пд. Бульвару.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити засоби обмеження руху для захисту тротуарів перед
новобудовою на розі вул. Бельведерської - Пд. Бульвару.
37. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення пристроїв
примусового зниження швидкості та знаків на міжбудинковому проїзді по вул.
Галицькій 118.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити пристрої примусового зниження швидкості та
відповідних дорожніх знаків 1.11 «Пагорб» та 3.29 «Обмеження максимальної
швидкості» на міжбудинковому проїзді по вул. Галицькій 118.
38.
СЛУХАЛИ:
Звернення
ДЖКПБ
щодо
встановлення
антипаркувальних пристроїв для захисту тротуару біля будинку глухих по вул.
Січових Стрільців.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення антипаркувальних пристроїв у дворі по вул. С.
Стрільців.
ДЖКПБ встановити антипаркувальні пристрої для захисту тротуару по
вул. Січових Стрільців.
39. СЛУХАЛИ: Звернення патрульних УПП щодо вдосконалення
схеми ОДР на перехресті вул. Тисменицької, Незалежності, Івасюка.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
40. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо облаштування пішохідного
переходу на вул. Мельника,10 навпроти магазину АТБ.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
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знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід» та 5.35.2 «Пішохідний перехід» та нанести
дорожню розмітку.
УТІЗ замовити в проектній організації внесення змін в схему ОДР.
41. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо погодження облаштування
кільця на вул. Мазепи– Гурика.
ВИРІШИЛИ:
КБДР погоджує облаштування кільця на вул. Мазепи– Гурика.
ДЖКПБ опрацювати розроблений проект турбокільця згідно ДБН.
УПП надати письмового листа з викладеними вимогами щодо
облаштування турбокільця.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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