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Змінено сторінок 00/16 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 10 від 22.08.2019року 

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: 

Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

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

Франківськводоекотехпром»; 

Кошик О.І. – директор Управління архітектури, дизайну та містобудівної 

діяльності; 

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

патрульної поліції в Івано -Франківській області;  

Осіпов О.Є. - представник громадської ради при Івано-Франківській міській 

раді; 

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

СОІУ; 

Стахів О.М. – голова правління «Спілка перевізників Івано – Франківська»; 

Гіглюк А. В. – начальник управління транспорту та зв’язку. 

 

Порядок денний: 

1. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо надання дозволу на 

встановлення тимчасових клумб для перекриття транзитного руху вздовж 

будинку №60а по вул. С.Бандери. 

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

відповідних дорожніх знаків які б забороняли в’їзд у двір по вул. 

Коновальця,147 автомобілів, які не належать мешканцям будинку. 

3. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо коригування 

дорожньої розмітки (суцільна смуга) на вул. Кармелюка для забезпечення 

паркування мешканців біля своїх будинків. 

4. Звернення ОСББ «Бульвар-ІФ» Бургай Л.А. щодо встановлення 

дорожнього знаку «Тупик» на Північному бульварі між будинками № 5 і 7 та 

замінити встановленні бетонні блоки на боларди по вул. Достаєвського. 
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5. Звернення в.о. голови територіального комітету «Опришівці» 

Рудницького В.Я. щодо встановлення відповідних дорожніх знаків для 

врегулювання руху великогабаритних вантажівок які мали б звертати біля буд. 

№ 16 по вул. Левинського до промислових підприємств. 

6. Звернення в.о. голови територіального комітету «Опришівці» 

Рудницького В.Я. щодо встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) орієнтовно навпроти будинків № 7, 24б та 

50 на вул. Левинського. 

7. Щодо встановлення додаткових двох болардів на вул. Галицька – 

Мартинця. 

8. Щодо перенесення боларда з вул. Старозамкова на вул. Галицька-

Станіславська. 

9. Щодо встановлення дорожніх знаків на вул. Промислова – Тарнавського 

1.1 «Небезпечний поворот праворуч» - 1шт., 1.2 «Небезпечний поворот 

ліворуч» - 1шт., 1.4.1 «Напрямок повороту» - 1шт., 1.4.2 «Напрямок повороту» - 

1шт., 2.1 «Дати дорогу – 1шт. 

10. Щодо встановлення дорожнього знаку 2.1 «Дати дорогу» по вул. Довга,47 

відповідно до погодженої схеми ОДР. 

11. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» - 2шт. 

та нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 «Пішохідний перехід» на перехресті 

поруч з заправкою «ОККО» вул. Тисменицька (Паркова алея). 

12. Щодо встановлення дорожнього знаку 4.2 «Рух праворуч» на вул. 

Вовчинецька (біля церкви). 

13. Звернення Данилюка В.Я. щодо демонтажу дорожнього знаку 3.21 «В’їзд 

заборонено» над аркою між будинками № 9б та № 21б по вул. Довженка та 

зменшення навантаження на розв’язку вул. Довженка – Сухомлинського, 

зменшення аварійності в районі заправки «ВОГ» та магазинів «Заравшан» та 

«Економ», виїзду з льодової арени, покращення організації дорожнього руху на 

даній ділянці дороги. 

14. Звернення ФОП Петришина Д.Я. щодо зміни схеми ОДР та збільшення 

кількості платних місць для паркування по вул. Тичини та тимчасово по 

непарній стороні Північного бульвару. 

15. Звернення головного лікаря КЗ «Івано-Франківська станція швидкої 

медичної допомоги» І. Ковалюка щодо встановлення дорожніх знаків 

«Стоянка для службового транспорту» та заборона стоянки та зупинки на 

прилеглій території усіх транспортних засобів з метою безперешкодного виїзду 

спеціального транспорту за адресами вул. Г. Мазепи,162 та вул. 

Тролейбусна,10. 

16. Звернення головного інженера Івано-Франківської дистанції колії 

Павліва О.І. щодо ремонту залізничного переїзду км 139пк 2ст. Івано-

Франківськ по вул. Надрічна. 

17. Звернення Пашковського Б.В. щодо встановлення дорожніх знаків 4.12 

«Доріжка для велосипедистів» на велодоріжках по вул. Галицькій парна 
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сторона від вул. В.Ветеранів до моста, непарна сторона від Дем’янового Лазу 

до вул. Пасічна. 

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

дорожнього знаку «Пішохідний перехід» та нанесення дорожньої розмітки 

«Пішохідний перехід» на перехресті вул. Мазепи – Саєвича, оскільки дана 

ділянка є небезпечною для учнів школи – ліцею № 23. 

19. Звернення ПП «Ярко – ІФ», а саме: 

1. погодження встановлення та розміщення інформаційних таблиць на 

паркувальних майданчиках 600*600мм, наведена інформація про підприємство, 

яке надає послуги , вартість послуг, контактні телефони, форми оплати послуг, 

українська та англійська мова. 

2. встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки та початок 

діяльності на відведених площах для платного паркування по вул. 

Бельведерська. 

20. Звернення Гука В.І. щодо встановлення дорожнього знаку 3.35 «Стоянка 

заборонена» поруч будинку по вул. Стуса,32 та будівельного магазину 

«Епіцентр» у зв’язку з перешкоджанням руху транспортним засобам та проходу 

пішоходам. 

21. Звернення ВП «Івано-Франківське територіальне управління щодо 

надання дозволу на продовження терміну на один місяць часткове перекриття 

вул. Сагайдачного для виконання робіт по ремонту огорожі. 

22. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо нанесення 

дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків 5.35 у наступних місцях: 

1. вул. Довга –в районі перехрестя вул. Дідича. 

2. вул. Бельведерська – на перехресті з Довгою в районі будинків 52-55, 58-65. 

23. Звернення Хороб В.Д. та мешканців буд. № 28 по набережній ім. 

Стефаника щодо встановлення світлофора на розі вул. Набережна - Берегова. 

24. Звернення директора ПП СРБУ «Прикарпатліфт» Петрука І. щодо 

надання дозволу на заїзд з вул. С.Стрільців – Бачинського з метою доставки та 

перевезення ліфтового обладнання до будинку №13 вул. С. Стрільців терміном 

до 30.09.2019р. 

25. Звернення мешканців вул. Тролейбусна,15 щодо встановлення дорожніх 

знаків 5.31 «Житлова зона» зі сторони вул. Хіміків та вул. Тролейбусна. 

26. Звернення Булеца Н.Б. щодо встановлення воріт в арці по вул. 

Грушевського,9а. 

27. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо встановлення 

дорожніх знаків 3.34 « Зупинку заборонено» на наступних вулицях: 

1. вул. Довга по парній стороні – на ділянках від Берегової до Сніжної, 

від Слов’янської до Зв’язкової; 

2. вул. Довга по непарній стороні – на ділянках від вул. Тичини до 

Слов’янської та від Слов’янської до Північного бульвару; 

3. вул. Берегова по непарній стороні –на ділянці від буд. № 1 до вул. 

Бобикевича та від вул. Бобикевича до Пулюя; 
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4. вул. Ленкавського по парній стороні – на ділянках від 

вул.Бельведерської до Кармелюка та від Кармелюка до Короля Данила; 

5. вул. Короля Данила по парній стороні – на ділянках від Вороного до 

Ленкавського; 

6. вул. Короля Данила по непарній стороні – на ділянках від Ленкавського 

до Биха від Биха до Лемківської та від буд. № 11 до Південного бульвару; 

7. вул. Мельника по парній стороні – на всій ділянці від вул. 

Незалежності до Сахарова; 

8. вул. Сахарова по непарній стороні – на ділянці від вул. Київської до 

Зорія, від Зорія до Бандери, від Бандери до Сахарова, від Сахарова до 

Чорновола; 

9. вул. Сахарова по парній стороні – на ділянці від Коновальця до буд. 

№28, від Бандери до Зорія та від Зорія до Київської; 

10. вул. Бандери по парній стороні – на ділянці від Сахарова до Стецько 

та від Стецько до Київської; 

11. вул. Бандери по непарній стороні – на ділянці від Київської до 

Сахарова з дублюванням на перехрестях з прилеглими провулками; 

12. вул. Миру по парній стороні – на ділянках від Хоткевича до 

Ремісничої, від Української Дивізії до Селянської, від Селянської до 

Дунаєвського та від Дунаєвського до Молодіжної; 

13. вул. Миру по непарній стороні – на ділянці від Івана Павла ІІ до 

Пстрака, від Пстрака до Вінницької, від Вінницької до Білої, від Білої до 

Лучної, від Лучної до Кравченко, від Дучімінської до Січеславської, від 

Січеславської до Прутської, від Прутської до Хоткевича; 

14. вул. Вовчинецька по непарній стороні – на ділянці від Коломийської 

до Пстрака, від Пстрака до Вільної, від Вільної до Виговського, від 

Виговського до Гулака - Артемовського, від до Гулака - Артемовського до 

Оборонної, від Оборонної до Гуцульської, від Гуцульської до Сагайдачного, від 

Купчинського до Коцюбинського, від Коцюбинського до Василіянок; 

15. вул. Вовчинецька по парній стороні – на ділянках від Деповської до 

Січеславської, від Дучімінської до Пстрака, від Пстрака до Героїв УПА; 

16. вул. Бельведерська по непарній стороні – на ділянках від Довгої (після 

кишені) до Вороного, від Південного бульвару до Пилипа Орлика; 

17. вул. Бельведерська по парній стороні – на ділянці від буд. № 18 до 

Південного бульвару, від Південного бульвару до Манюха, від Манюха до 

Вороного, від Вороного до Довгої; 

18. вул. Коновальця по непарній стороні – від Європеської площі до 

Стецько, від Стецько до Сахарова та від Сахарова до Січових стрільців; 

19. вул. Богунська по непарній стороні або по парній стороні на всій 

ділянці від Василіянок до Лермонтова; 

20. вул. Василіянок по парній стороні – на ділянці дороги від буд. № 54 

до Богунської, від Богунської до Гарбарської (Софрона Мудрого); 

21. Північний бульвар по парній стороні – на ділянці від Галицької до 

кільця; 
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22. вул. Довженка по непарній стороні – на всій ділянці від буд. № 21 

(Заравшан) до Чорновола; 

23. вул. Довженка по парній стороні – на ділянці від Дорошенка до 

Сухомлинського та від Сухомлинського до Г.Мазепи; 

24. вул. Петлюри по непарній стороні – на ділянці від Коновальця до 

хлібокомбінату; 

25. вул. Сагайдачного по парній стороні – на ділянці від Максимовича до 

Кропивницького та від Кропивницького до Надрічної; 

26. вул. Сагайдачного по парній стороні – на ділянці від Хмельницького 

до Вовчинецької; 

27. вул. Тарнавського по непарній стороні – на ділянці від Промислової 

до Пекарської; 

28. Привокзальна по непарній стороні – від кільця до Грюнвальдської; 

29. вул. Купчинського – по парній та по непарній сторонах. 

28 Звернення депутата міської ради В. Ревчука щодо встановлення 

світлофора в районі автобусної зупинки по вул. Коновальця,313. 

29. Звернення професора ІФНМУ Боцюрка В.І. щодо облаштування третьої 

смуги руху та кругового руху на вул. Галицька – Хіміків. 

30. Звернення директора ТОВ ЖЕО «Прикарпаття» Д.Тутки щодо надання 

дозволу на встановлення на земельній ділянці на вул. Владики Софрона 

Мудрого,24 (Гарбарська) на заїздах – виїздах автоматичних воріт і хвірток. 

31. Звернення депутата міської ради Гаєвського С.Б. щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по обидві 

сторони пішохідного переходу, що знаходиться на даній аварійній небезпечній 

ділянці по вул. С. Бандери поруч Івано-Франкіського фінансово-комерційного 

кооперативного коледжу ім. С. Граната. 

32. Щодо заміни дорожнього знаку 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса» (на 

вимогу) – 2шт. на 5.43.1 – 2шт. на вул. Юності,53 (в місто) та (з міста). 

33. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення 

дорожньої розмітки відповідно до акту комісійного обстеження умов 

дорожнього руху вуличної мережі, які прилягають до шкіл міста Івано-

Франківська. 

34. Звернення директора КП «Міська ритуальна служба» А. Хруника щодо 

розгляду і затвердження схеми організації дорожнього руху на території 

міського кладовища в с. Чукалівка. 

35. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо створення 

додаткової зупинки громадського транспорту поруч із першим заїздом на 

міське кладовище із сторони с. Чукалівка. 

36. Звернення Гавриша В.П. щодо надання дозволу на облаштування заїзної 

кишені для паркування автомобілів, для підвезення та вигрузки товару до м-ну 

«Продукти» по вул. Є. Коновальця,339 та включення в робочий проект 

«Капітальний ремонт по вул. Є. Коновальця». 

37. Колективне звернення мешканців будинків № 106, 106а, 108, 124 вул. 

Коновальця та будинків № 20, 22 вул. Національної гвардії щодо постійного 
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перекриття міжбудинкового проїзду, який на даний час перекритий тимчасовою 

бетонною плитою для забезпечення безпеки здоров’я мешканців даних 

будинків. 

38. Звернення директора ТзОВ «Фірма Надія» М. Бойка щодо заборони 

встановлення шлагбаума в дворі буд. № 36,36а,38 по вул. Незалежності для 

забезпечення вільного проїзду транспорту клієнтів готелю на вул. Мельника у 

випадку виникнення надзвичайних ситуацій, оскільки даний проїзд завжди 

використовувався як запасний пожежно-аварійний виїзд. 

39. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О щодо нанесення 

дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний 

перехід» на вул. Івасюка поворот з вул. Тисменицької (з моста через річку 

Бистриця Надвірнянська). 

 

 

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

надання дозволу на встановлення тимчасових клумб для перекриття 

транзитного руху вздовж будинку №60а по вул. С.Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти встановлення тимчасових клумб біля буд.№ 60а 

по вул. С.Бандери для перекриття транзитного руху. 

  

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

встановлення відповідних дорожніх знаків які б забороняли в’їзд у двір по вул. 

Коновальця,147 автомобілів, які не належать мешканцям будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» -1шт. 

 

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

коригування дорожньої розмітки (суцільна смуга) на вул. Кармелюка для 

забезпечення паркування мешканців біля своїх будинків. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися листом в ТОВ «ПБС» щодо коригування дорожньої 

розмітки (суцільна смуга) на вул. Кармелюка відповідно схеми ОДР. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ «Бульвар-ІФ» Бургай Л.А. щодо 

встановлення дорожнього знаку «Тупик» на Північному бульварі між 

будинками № 5 і 7 та замінити встановленні бетонні блоки на боларди по вул. 

Достаєвського 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні дорожнього знаку «Тупик» на Північному 

бульварі між будинками № 5 і 7. 
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КБДР рекомендує ОСББ «Бульвар-ІФ» розробити робочий проект, після 

чого за власні кошти мешканців встановити автоматичні боларди. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення в.о. голови територіального комітету 

«Опришівці» Рудницького В.Я. щодо встановлення відповідних дорожніх 

знаків для врегулювання руху великогабаритних вантажівок які мали б звертати 

біля буд. № 16 по вул. Левинського до промислових підприємств. 

ВИРІШИЛИ: 

 В. о. голови територіального комітету «Опришівці» Рудницькому 

В.Я. надати в УТІЗ юридичні адреси та назви підприємств.  

УТІЗ звернутися листом до підприємств щодо встановлення на 

перехресті біля буд. № 16 по вул. Левинського інформаційних знаків їх 

знаходження. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення в.о. голови територіального комітету 

«Опришівці» Рудницького В.Я. щодо встановлення пристроїв примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) орієнтовно навпроти будинків № 

7, 24б та 50 на вул. Левинського. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР рекомендує в. о. голови територіального комітету «Опришівці» 

Рудницькому В.Я. надати схеми розташування пристроїв примусового зниження 

швидкості (лежачих поліцейських) з погодженням мешканців будинків № 7, 24 

та 50 на вул. Левинського. 

УТІЗ встановити пристрої примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) з відповідними дорожніми знаками після надання схем 

розташування пристроїв примусового зниження швидкості (лежачих 

поліцейських) з погодженням мешканців будинків № 7, 24 та 50 на вул. 

Левинського. 

 

7. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення додаткових двох болардів на вул. 

Галицька – Мартинця. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення додаткових двох болардів на вул. Галицька – 

Мартинця. 

УТІЗ перенести встановлені два боларди на вул. Галицька – Мартинця 

ближче до перехрестя вул. Галицька – Мартинця відповідно до розробленого 

проекту. 

 

8. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення боларда з вул. Старозамкова на вул. 

Галицька-Станіславська. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ замовити проект по встановленню двох автоматичних болардів на 

вул. Галицька-Станіславська. 

 

http://www.mvk.if.ua/


___________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 556020, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

ПРОТОКОЛ № 10 від 22.08.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 16 

9. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків на вул. 

Промислова – Тарнавського 1.1 «Небезпечний поворот праворуч» - 1шт., 1.2 

«Небезпечний поворот ліворуч» - 1шт., 1.4.1 «Напрямок повороту» - 1шт., 1.4.2 

«Напрямок повороту» - 1шт., 2.1 «Дати дорогу – 1шт. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ спільно з УПП вивчити дане питання після чого встановити 

відповідні дорожні знаки. 

 

10. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожнього знаку 2.1 «Дати 

дорогу» по вул. Довга,47 відповідно до погодженої схеми ОДР. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожнього знаку 2.1 «Дати дорогу» по вул. Довга,47. 

 

11. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 

«Пішохідний перехід» - 2шт. та нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 

«Пішохідний перехід» на перехресті поруч з заправкою «ОККО» вул. 

Тисменицька (Паркова алея). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися листом до голови с/р с. Угорники та ТОВ "КОМПАНІЯ 

"БЛАГО" щодо виготовлення та погодження в УПП схеми ОДР заїзду-виїзду по 

вул. Тисменицька (Паркова алея) для забезпечення безпеки руху транспорту та 

пішоходів. 

 

12. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожнього знаку 4.2 «Рух 

праворуч» на вул. Вовчинецька (біля церкви). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожнього знаку 4.2 «Рух праворуч» на вул. Вовчинецька (біля церкви). 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення Данилюка В.Я. щодо демонтажу 

дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» над аркою між будинками № 9б та 

№ 21б по вул. Довженка та зменшення навантаження на розв’язку вул. 

Довженка – Сухомлинського, зменшення аварійності в районі заправки «ВОГ» 

та магазинів «Заравшан» та «Економ», виїзду з льодової арени, покращення 

організації дорожнього руху на даній ділянці дороги. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити демонтаж дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» над 

аркою між будинками № 9б та № 21б по вул. Довженка. 

УТІЗ звернутися листом до голови с/р с. Крихівці щодо ремонту провулку 

Надії біля автозаправки «WOG». 
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УТІЗ звернутися листом до УПП взяти на контроль паркування 

автомобілів, які порушують правила дорожнього руху біля автозаправки 

«WOG». 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Петришина Д.Я. щодо зміни схеми 

ОДР та збільшення кількості платних місць для паркування по вул. Тичини та 

тимчасово по непарній стороні Північного бульвару. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити збільшення кількості платних місць для паркування по вул. 

Тичини (від вул. Манюха до вул. Довга парна сторона) та тимчасово по 

непарній стороні Північного бульвару до моменту з’єднання доріг Південного 

та Північного бульварів. 

ФОП Петришин Д.Я. встановити відповідні дорожні знаки на 

майданчиках для платного паркування. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря КЗ «Івано-Франківська 

станція швидкої медичної допомоги» І. Ковалюка щодо встановлення 

дорожніх знаків «Стоянка для службового транспорту» та заборона стоянки та 

зупинки на прилеглій території усіх транспортних засобів з метою 

безперешкодного виїзду спеціального транспорту за адресами вул. Г. 

Мазепи,162 та вул. Тролейбусна,10. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» - 2шт. на вул. Г. Мазепи,162 та вул. 

Тролейбусна,10. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення головного інженера Івано-Франківської 

дистанції колії Павліва О.І. щодо ремонту залізничного переїзду км 139пк 

2ст. Івано-Франківськ по вул. Надрічна. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проведення робіт в нічний час з 22-00год до 6-00год 

17.09.2019р. -19.09.2019р., погодити в УПП схему об’їзду зі встановленням 

інформаційно-попереджувальних дорожніх знаків. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б.В. щодо встановлення 

дорожніх знаків 4.12 «Доріжка для велосипедистів» на велодоріжках по вул. 

Галицькій парна сторона від вул. В.Ветеранів до моста, непарна сторона від 

Дем’янового Лазу до вул. Пасічна. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ надати схему ОДР велодоріжки від Дем’янового Лазу до вул. 

Пасічна. 

УТІЗ при наявності бюджетних коштів та проведення тендерної закупівлі 

та укладання договору на закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків 
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забезпечити встановлення дорожніх знаків 4.22 «Доріжка для велосипедистів» - 

14шт. відповідно до схеми ОДР на велодоріжках по вул. Галицькій парна 

сторона від вул. В.Ветеранів до моста, непарна сторона від Дем’янового Лазу 

до вул. Пасічна. 

 

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

встановлення дорожнього знаку «Пішохідний перехід» та нанесення дорожньої 

розмітки «Пішохідний перехід» на перехресті вул. Мазепи – Саєвича, оскільки 

дана ділянка є небезпечною для учнів школи – ліцею № 23. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити, оскільки в межах пішохідної доступності облаштовані 

пішохідні переходи. Також при капітальному ремонті вул. Мазепи - Гурика 

встановлене перильне загородження для безпеки руху пішоходів. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Ярко – ІФ», а саме: 

1. погодження встановлення та розміщення інформаційних таблиць на 

паркувальних майданчиках 600*600мм, наведена інформація про підприємство, 

яке надає послуги, вартість послуг, контактні телефони, форми оплати послуг, 

українська та англійська мова. 

2. встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки та початок 

діяльності на відведених площах для платного паркування по вул. 

Бельведерська. 

ВИРІШИЛИ: 

 ПП «Ярко – ІФ» звернутися в Управління архітектури, дизайну та 

містобудівної діяльності для погодження інформаційної таблиці єдиного взірця.  

 ПП «Ярко – ІФ» нанести дорожню розмітку та антикишені у фарбі по 

вул. Бельведерська, а також встановити відповідні дорожні знаки на 

майданчику для платного паркування. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення Гука В.І. щодо встановлення дорожнього 

знаку 3.35 «Стоянка заборонена» поруч будинку по вул. Стуса,32 та 

будівельного магазину «Епіцентр» у зв’язку з перешкоджанням руху 

транспортним засобам та проходу пішоходам. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити, оскільки припарковані транспортні засоби не перешкоджають 

руху транспортним засобам та пішоходам. 

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення ВП «Івано-Франківське територіальне 

управління щодо надання дозволу на продовження терміну на один місяць 

часткове перекриття вул. Сагайдачного для виконання робіт по ремонту 

огорожі. 

ВИРІШИЛИ: 
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 Погодити продовження терміну на виконання робіт по ремонту огорожі 

терміном на один місяць до 30.09.2019р. з частковим перекриттям вул. 

Сагайдачного. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика 
щодо нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків 5.35 у 

наступних місцях: 

1. вул. Довга –в районі перехрестя вул. Дідича. 

2. вул. Бельведерська – на перехресті з Довгою в районі будинків 52-55, 58-65. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у облаштуванні пішохідних переходів по вул. Бельведерській 

58-65 та по вул. Довга –в районі перехрестя вул. Дідича. 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої 

розмітки забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний 

перехід» та нанести дорожню розмітку по вул. Бельведерська – на перехресті з 

Довгою в районі будинків 52-55 та внести зміни в схему ОДР. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення Хороб В.Д. та мешканців буд. № 28 по 

набережній ім. Стефаника щодо встановлення світлофора на розі вул. 

Набережна - Берегова. 

ВИРІШИЛИ: 

 Управлінням транспорту та зв’язку замовлено моделювання 

транспортних потоків по набережній ім. Стефаника в тому числі на перехресті 

набережної ім. Стефаника - Берегова. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення директора ПП СРБУ «Прикарпатліфт» 

Петрука І. щодо надання дозволу на заїзд з вул. С.Стрільців – Бачинського з 

метою доставки та перевезення ліфтового обладнання до будинку №13 вул. С. 

Стрільців терміном до 30.09.2019р. 

ВИРІШИЛИ: 

 ПП СРБУ «Прикарпатліфт» надати графік заїзду та час доставки 

ліфтового обладнання до будинку №13 вул. С. Стрільців. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Тролейбусна,15 щодо 

встановлення дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона» зі сторони вул. Хіміків та 

вул. Тролейбусна. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона» - 2шт. зі сторони вул. Хіміків та вул. 

Тролейбусна. 
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26. СЛУХАЛИ: Звернення Булеца Н.Б. щодо встановлення воріт в арці 

по вул. Грушевського,9а. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити в Управлінні архітектури, дизайну та містобудівної діяльності 

зовнішній вигляд воріт в арці по вул. Грушевського,9а. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика 
щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 « Зупинку заборонено» на наступних 

вулицях: 

1. вул. Довга по парній стороні – на ділянках від Берегової до Сніжної, 

від Слов’янської до Зв’язкової; 

2. вул. Довга по непарній стороні – на ділянках від вул. Тичини до 

Слов’янської та від Слов’янської до Північного бульвару; 

3. вул. Берегова по непарній стороні –на ділянці від буд. № 1 до вул. 

Бобикевича та від вул. Бобикевича до Пулюя; 

4. вул. Ленкавського по парній стороні – на ділянках від 

вул.Бельведерської до Кармелюка та від Кармелюка до Короля Данила; 

5. вул. Короля Данила по парній стороні – на ділянках від Вороного до 

Ленкавського; 

6. вул. Короля Данила по непарній стороні – на ділянках від Ленкавського 

до Биха від Биха до Лемківської та від буд. № 11 до Південного бульвару; 

7. вул. Мельника по парній стороні – на всій ділянці від вул. 

Незалежності до Сахарова; 

8. вул. Сахарова по непарній стороні – на ділянці від вул. Київської до 

Зорія, від Зорія до Бандери, від Бандери до Сахарова, від Сахарова до 

Чорновола; 

9. вул. Сахарова по парній стороні – на ділянці від Коновальця до буд. 

№28, від Бандери до Зорія та від Зорія до Київської; 

10. вул. Бандери по парній стороні – на ділянці від Сахарова до Стецько 

та від Стецько до Київської; 

11. вул. Бандери по непарній стороні – на ділянці від Київської до 

Сахарова з дублюванням на перехрестях з прилеглими провулками; 

12. вул. Миру по парній стороні – на ділянках від Хоткевича до 

Ремісничої, від Української Дивізії до Селянської, від Селянської до 

Дунаєвського та від Дунаєвського до Молодіжної; 

13. вул. Миру по непарній стороні – на ділянці від Івана Павла ІІ до 

Пстрака, від Пстрака до Вінницької, від Вінницької до Білої, від Білої до 

Лучної, від Лучної до Кравченко, від Дучімінської до Січеславської, від 

Січеславської до Прутської, від Прутської до Хоткевича; 

14. вул. Вовчинецька по непарній стороні – на ділянці від Коломийської 

до Пстрака, від Пстрака до Вільної, від Вільної до Виговського, від 

Виговського до Гулака - Артемовського, від до Гулака - Артемовського до 

Оборонної, від Оборонної до Гуцульської, від Гуцульської до Сагайдачного, від 

Купчинського до Коцюбинського, від Коцюбинського до Василіянок; 
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15. вул. Вовчинецька по парній стороні – на ділянках від Деповської до 

Січеславської, від Дучімінської до Пстрака, від Пстрака до Героїв УПА; 

16. вул. Бельведерська по непарній стороні – на ділянках від Довгої (після 

кишені) до Вороного, від Південного бульвару до Пилипа Орлика; 

17. вул. Бельведерська по парній стороні – на ділянці від буд. № 18 до 

Південного бульвару, від Південного бульвару до Манюха, від Манюха до 

Вороного, від Вороного до Довгої; 

18. вул. Коновальця по непарній стороні – від Європеської площі до 

Стецько, від Стецько до Сахарова та від Сахарова до Січових стрільців; 

19. вул. Богунська по непарній стороні або по парній стороні на всій 

ділянці від Василіянок до Лермонтова; 

20. вул. Василіянок по парній стороні – на ділянці дороги від буд. № 54 

до Богунської, від Богунської до Гарбарської (Софрона Мудрого); 

21. Північний бульвар по парній стороні – на ділянці від Галицької до 

кільця; 

22. вул. Довженка по непарній стороні – на всій ділянці від буд. № 21 

(Заравшан) до Чорновола; 

23. вул. Довженка по парній стороні – на ділянці від Дорошенка до 

Сухомлинського та від Сухомлинського до Г.Мазепи; 

24. вул. Петлюри по непарній стороні – на ділянці від Коновальця до 

хлібокомбінату; 

25. вул. Сагайдачного по парній стороні – на ділянці від Максимовича до 

Кропивницького та від Кропивницького до Надрічної; 

26. вул. Сагайдачного по парній стороні – на ділянці від Хмельницького 

до Вовчинецької; 

27. вул. Тарнавського по непарній стороні – на ділянці від Промислової 

до Пекарської; 

28. Привокзальна по непарній стороні – від кільця до Грюнвальдської; 

29. вул. Купчинського – по парній та по непарній сторонах. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ спільно з УПП вивчити дане питання та винести на наступне 

засідання КБДР. 

 

28 СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Ревчука щодо 

встановлення світлофора в районі автобусної зупинки по вул. Коновальця,313. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. По вул. Є. Коновальця встановлені світлофорні об’єкти по вул. 

Коновальця (аеропорт), вул. Коновальця, 357, а також виготовлений робочий 

проект на нове будівництво світлофорів на перехресті вул. Коновальця - 

Василишина – О. Довбуша. 

 

29. СЛУХАЛИ: Звернення професора ІФНМУ Боцюрка В.І. щодо 

облаштування третьої смуги руху та кругового руху на вул. Галицька – Хіміків. 

ВИРІШИЛИ: 

http://www.mvk.if.ua/


___________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 556020, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

ПРОТОКОЛ № 10 від 22.08.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 16 

 УТІЗ замовлено геодезичну зйомку для облаштування третьої смуги руху 

та робочий проект на нове будівництво світлофорів на перехресті вул. Хіміків -

Галицька. 

 

30. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ ЖЕО «Прикарпаття» 

Д.Тутки щодо надання дозволу на встановлення на земельній ділянці на вул. 

Владики Софрона Мудрого,24 (Гарбарська) на заїздах – виїздах автоматичних 

воріт і хвірток. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення автоматичних воріт та хвірток в ДСНС України в 

Івано – Франківській області. 

 

31. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гаєвського С.Б. 

щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по обидві сторони пішохідного переходу, що знаходиться на 

даній аварійній небезпечній ділянці по вул. С. Бандери поруч Івано-

Франкіського фінансово-комерційного кооперативного коледжу ім. С. Граната. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити, оскільки по вул. С. Бандери поруч Івано-Франкіського 

фінансово - комерційного кооперативного коледжу ім. С. Граната облаштовано 

острівець безпеки. 

 

32. СЛУХАЛИ: Щодо заміни дорожнього знаку 5.43.1 «Пункт зупинки 

тролейбуса» (на вимогу) – 2шт. на 5.43.1 – 2шт. на вул. Юності,53 (в місто) та (з 

міста). 

ВИРІШИЛИ: 

 КП МДК замінити дорожні знаки 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса» (на 

вимогу) – 2шт. на 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса» – 2шт. на вул. Юності,53 

(в місто) та (з міста). 

 

33. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та 

нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту комісійного обстеження умов 

дорожнього руху вуличної мережі, які прилягають до шкіл міста Івано-

Франківська. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту 

комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі, які 

прилягають до шкіл міста Івано-Франківська. 

         КП «МДК» відповідно до акту комісійного обстеження умов дорожнього 

руху вуличної мережі, які прилягають до шкіл міста Івано-Франківська 

провести заміну дорожніх знаків. 

 УПП не складати протоколи на працівників УТІЗ так, як нанесення 
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розмітки та встановлення дорожніх знаків вимагає проведення процедур 

закупівель. 

 

34. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Міська ритуальна служба» 

А. Хруника щодо розгляду і затвердження схеми організації дорожнього руху 

на території міського кладовища в с. Чукалівка. 

ВИРІШИЛИ: 

 Директору КП «Міська ритуальна служба» А. Хрунику надати 

виготовлену схему ОДР в УПП для розгляду та погодження. 

 

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

створення додаткової зупинки громадського транспорту поруч із першим 

заїздом на міське кладовище із сторони с. Чукалівка. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися з листом до САД про встановлення зупинки 

громадського транспорту поруч із першим заїздом на міське кладовище із 

сторони с. Чукалівка, оскільки дана дорога знаходиться на балансі в Служби 

автомобільних доріг. 

 

36. СЛУХАЛИ: Звернення Гавриша В.П. щодо надання дозволу на 

облаштування заїзної кишені для паркування автомобілів, для підвезення та 

вигрузки товару до м-ну «Продукти» по вул. Є. Коновальця,339 та включення в 

робочий проект «Капітальний ремонт по вул. Є. Коновальця». 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

37. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинків № 106, 

106а, 108, 124 вул. Коновальця та будинків № 20, 22 вул. Національної 

гвардії щодо постійного перекриття міжбудинкового проїзду, який на даний 

час перекритий бетонною плитою для забезпечення безпеки та здоров’я 

мешканців даних будинків. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

38. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Фірма Надія» М. Бойка 
щодо заборони встановлення шлагбаума в дворі буд. № 36,36а,38 по вул. 

Незалежності для забезпечення вільного проїзду транспорту клієнтів готелю на 

вул. Мельника у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, оскільки даний 

проїзд завжди використовувався як запасний пожежно-аварійний виїзд. 

ВИРІШИЛИ: 

Директору ТзОВ «Фірма Надія» М. Бойко звернутися до голови 

ініціативної групи по встановленню шлагбаума в дворі буд. № 36,36а,38 по вул. 

Незалежності В. Шушури для надання пульта від шлагбаума. 

 

http://www.mvk.if.ua/
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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 556020, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

ПРОТОКОЛ № 10 від 22.08.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 16 

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

нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків 5.35.1 

«Пішохідний перехід» на вул. Івасюка поворот з вул. Тисменицької (з моста 

через річку Бистриця Надвірнянська). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки. 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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