
___________________________________________________________________________ 

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 № 11 від 12.09.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 14 

 

 

Згідно з вимогами ISO 9001 

Введено в дію з 12.09.2019року 

Версія 01 

Змінено сторінок 

00/14 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 11 від 12.09.2019року 

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; 

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

Франківськводоекотехпром»; 

Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління 

інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою; 

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;  

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

СОІУ; 

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

 

Порядок денний: 

1. 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; 

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 № 11 від 12.09.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 14 

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; 

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; 
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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. 

2. 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 тимчасовою 

бетонною плитою для забезпечення безпеки здоров’я мешканців даних 

будинків. 

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

дорожнього знаку «В’їзд заборонено» на вул. Труша та надати інформацію 

скільки коштів буде затрачено на дану роботу. 

4. Звернення Шкварок Я.Ю. щодо надання дозволу на встановлення 

обмежувачів руху (жабки) на прибудинковій території по вул. Івана Павла-ІІ,21 

у зв’язку з проблемою опорно рухового апарату. 

5. Звернення голови сільської ради с. Микитинці М. Сіщука та колективне 

звернення мешканців буд. № 238, 240, 244,248 вул. Тисменицька та 

мешканці буд. №58 вул. Декабристів щодо встановлення пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський). 

6. Звернення директора ТДВ «Івано - Франківський хлібокомбінат» 

Криворучка С.М. щодо присвоєння назви вулиці між вул. Петлюри,17 та вул. 

Сорохтея, яка є під’їзною дорогою до прохідної ТДВ «Івано - Франківський 

хлібокомбінат», а також врегулювати рух пішоходів, влаштувати пішохідні 

переходи у дозволених місцях. Обмежити рух транспортних (крім транспорту 

хлібокомбінату) на даній вулиці з 6-00 до 20-00год в час коли працівники 

підприємства та мешканці мікрорайону інтенсивно переміщаються, а також 

люди з обмеженими можливостями. 

7. Звернення Саїка О.І. щодо можливості організації дорожньої розмітки на 

мості через колію по вул. Незалежності наступним чином: рух від центру через 

міст – 2 смуги по всій довжині моста, рух через міст у центр – 3 смуги по всій 

довжині моста. Організація руху вищевказаним чином дасть можливість 

зменшити корки зранку, оскільки автомобілі їдуть в центр, багато з них на з’їзді 

з моста повертають праворуч у сторону вокзалу, але змушені чекати допоки 

інші водії перелаштуються у ліву смугу руху, що у свою чергу створює корки 

та збільшує навантаження на конструкцію мосту. При плануванні розмітки 

моста у 5 смуг пропонуємо зробити їх шириною у 3 метри, що відповідає новим 

ДБН, які вступили в дію з 01.09.2018р. 
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8. Щодо ліквідації пішохідного переходу на Набережній,38-40 в зв’язку з 

введенням в експлуатацію світлофора на Набережній – Кармелюка. 

9. Звернення Бачинської Л.С. щодо нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 

«пішохідний перехід» та встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний 

перехід» на вул. Дудаєва,35. 

10. Звернення Пашковського Б.В. щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 

«Зупинку заборонено» на стійках де вже встановлено знаки 4.12 з метою 

уникнення паркування ТЗ на велосмугах, а саме на вул. Грушевського,22, вул. 

Пулюя,2, знаки біля вул. Галицька,2 та знаки біля вул. Берегова також 

відновити вкрадений дорожній знак 4.12 по Північному бульварі,12. 

11. Звернення Малженського О.Б. щодо становлення дорожнього знаку 5.26 

«Місце для розвороту» на вул. Пашницького, яка є тупиковою відповідно до 

схеми генерального плану міста. 

12.Щодо нанесення жовтою фарбою острівців безпеки (бордюр) по вул. 

Довженка та С.Бандери. 

13. Звернення начальника філії обласного управляння АТ «Ощадбанк» 

Кричука В.Я. щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку 

заборонено» по вул. Грушевського,19. 

14. Звернення Довгалюка Б.В. щодо надання дозволу на заїзд на вул. 

Незалежності,37 для завезення будівельних матеріалів та вивезення 

будівельного сміття виключно в період проведення будівельних робіт з 09-00 

год до 19-00год терміном на два місяці. 

15. Звернення голови громадської ради М. Панчишина щодо 

одностороннього руху і паркування у центральній частині міста по вул. П. 

Орлика,вул. Бельведерська (від вул. Новгородської до вул. Мазепи), вул. 

Мазепи (від вул. Бельведерська до вул. К.Данила), вул. Залізнична, вул. М. 

Підгірянки, вул. Павлика, вул. Коперніка. 

16. Звернення голови ОСББ «Сім Сот» Паши О.П. щодо встановлення двох 

пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачих поліцейських) біля 

будинку №41 по вул. Пасічна. 

17. Звернення Пашковського Б.В. по встановленню антипаркувальних 

стовпців по вулиці Грушевського від Василіянок до Шпитальної і від 

Козланюка до Василіянок. 

18. Звернення полковника Івано-Франківського обласного військового 

комісаріату В.Ярмошука щодо оновлення маркування на нерегульованому 

пішохідному переході (зебри) перед входом в будівлю Івано-Франківського 

обласного військового комісаріату за адресою вул. Довженка,21. 

19. Колективне звернення мешканців вулиць Цьоклера, О. Басараб, 

Індустріальна, Кубійовича, Карпінця, Шухевичів, Височана щодо 

влаштування одностороннього руху по вул. Цьоклера з вул. Шухевичів на вул. 

Бандери та облаштування повноцінного тротуару для безпечного руху 

пішоходів. 

20.Колективне звернення жителів буд. № 5 по вул. Тролейбусна щодо 

перенесення існуючого перекриття міжбудинкового проїзду. 
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21. Звернення народного депутата України Олександра Шевченка щодо 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху на 

прибудинковій території будинку № 139а по вул. Галицькій. 

22. Звернення мешканців щодо встановлення двох пристроїв примусового 

зниження швидкості руху транспортних засобів (лежачих поліцейських) по вул. 

Військовій. 

23. Звернення мешканців щодо встановлення двох пристроїв примусового 

зниження швидкості руху транспортних засобів (лежачих поліцейських) по вул. 

Рильського. 

24. Повторне звернення ОСББ «Бульвар-ІФ» Бургай Л.А. щодо 

встановлення дорожнього знаку 5.29.1«Тупик» на Північному бульварі між 

будинками № 5 і 7. 

25. Звернення Олійник Г.В. щодо перенесення зупинки громадського 

транспорту на вул. Деповська, 19 (перед автомийкою).  

26. Звернення секретаря міської ради Синишина В.І. щодо встановлення 

зеленої стрілки на право при виїзді з вул. Івасюка на вул. Незалежності. 

 

 

 

1. 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; 
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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. Вул. 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. Вул. Привокзальна по непарній стороні – від кільця до 

Грюнвальдської; 

29. Вул. Купчинського – по парній та по непарній сторонах. 
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ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» а саме: 

1. Вул. Ленкавського по парній стороні – на ділянках від 

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

2. Вул. Короля Данила від буд. № 11 до Південного бульвару;  

3. Вул. Бандери по непарній стороні – на ділянці від Київської до 

Сахарова з дублюванням на перехрестях з прилеглими провулками; 

4. Вул. Бельведерська від Південного бульвару до Манюха, від Манюха 

до Вороного; 

5. Вул. Тарнавського по непарній стороні – на ділянці від Промислової до 

Пекарської. 

Встановлені дорожні знаки 3.34 « Зупинку заборонено»: 

1. Вул. Мельника по парній стороні – від вул. Незалежності до АТБ;  

2. Вул. Богунська по непарній стороні на всій ділянці від Василіянок до 

Лермонтова;  

3. Вул. Привокзальна по непарній стороні – від кільця до 

Грюнвальдської(на розтяжці). 

4. Вул. Вовчинецька по непарній стороні від вул. Коцюбинського до вул. 

Василіянок. 

Відмовити у встановленні дорожніх знаків 3.34«Зупинку заборонено», 

а саме:  

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; 

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; 

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; 

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; 
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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 Вороного до Довгої; 

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

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

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

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

21. Вул. 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; 

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

 

2. 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 тимчасовою бетонною плитою для забезпечення безпеки 

здоров’я мешканців даних будинків. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ встановити бетоні кулі замість бетонної плити. 

 

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

демонтажу дорожнього знаку «В’їзд заборонено» на вул. Труша та надати 

інформацію скільки коштів буде затрачено на дану роботу. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у демонтажі дорожнього знаку «В’їзд заборонено» для 

забезпечення безпеки руху пішоходів по вул. Труша. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення Шкварок Я.Ю. щодо надання дозволу на 

встановлення обмежувачів руху (жабки) на прибудинковій території по вул. 

Івана ПавлаІІ, 21 у зв’язку з проблемою опорно рухового апарату. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР не заперечує встановлення обмежувача руху (жабки) на 

прибудинковій території по вул. Івана ПавлаІІ, 21 за умови встановлення 

дорожніх знаків 5.38 «Місце для стоянки» та таблички до дорожнього знаку 

7.17 «Інвалід» за власні кошти. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення голови сільської ради с. Микитинці М. 

Сіщука та колективне звернення мешканців буд. № 238, 240, 244,248 вул. 

Тисменицька та мешканці буд. №58 вул. Декабристів щодо встановлення 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ встановити два пристрої примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) з відповідними дорожніми знаками біля буд. № 58 вул. 

Декабристів. 

 УТІЗ встановити пристрій примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) з відповідними дорожніми знаками біля буд. № 238 вул. 

Тисменицька. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТДВ «Івано - Франківський 

хлібокомбінат» Криворучка С.М. щодо присвоєння назви вулиці між вул. 

Петлюри,17 та вул. Сорохтея, яка є під’їзною дорогою до прохідної ТДВ «Івано 

- Франківський хлібокомбінат», а також врегулювати рух пішоходів, влаштувати 

пішохідні переходи у дозволених місцях. Обмежити рух транспортних (крім 

транспорту хлібокомбінату) на даній вулиці з 6-00 до 20-00год в час коли 

працівники підприємства та мешканці мікрорайону інтенсивно переміщаються, 

а також люди з обмеженими можливостями. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановлені дорожніх знаків «Обмежити рух транспортних 

засобів (крім транспорту хлібокомбінату) на даній вулиці з 6-00 до 20-00 год». 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»-4шт. зі сторони вул. Петлюри та 

вул. Сорохтея, а також нанести дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний 

перехід». 

Директору ТДВ «Івано - Франківський хлібокомбінат» Криворучку 

С.М. звернутися до Управління архітектури, дизайну та містобудівної 

діяльності щодо присвоєння назви вулиці між вул. Петлюри,17 та вул. 
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Сорохтея, яка є під’їзною дорогою до прохідної ТДВ «Івано - Франківський 

хлібокомбінат». 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення Саїка О.І. щодо можливості організації 

дорожньої розмітки на мості через колію по вул. Незалежності наступним 

чином: рух від центру через міст – 2 смуги по всій довжині моста, рух через 

міст у центр – 3 смуги по всій довжині моста. Організація руху вищевказаним 

чином дасть можливість зменшити корки зранку, оскільки автомобілі їдуть в 

центр, багато з них на з’їзді з моста повертають праворуч у сторону вокзалу, 

але змушені чекати допоки інші водії перелаштуються у ліву смугу руху, що у 

свою чергу створює корки та збільшує навантаження на конструкцію мосту. 

При плануванні розмітки моста у 5 смуг пропонуємо зробити їх шириною у 3 

метри, що відповідає новим ДБН, які вступили в дію з 01.09.2018р. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести в титул робіт на 2020р. нанесення дорожньої розмітки з 

облаштуванням третьої смуги руху з центру перед перехрестям вул. 

Незалежності – вул. Хриплінська – вул. Й. Сліпого для здійснення лівого 

повороту з вул. Незалежності на вул. Й. Сліпого. 

 УТІЗ внести зміни в схему ОДР по вул. Незалежності. 

 

8. СЛУХАЛИ: Щодо ліквідації пішохідного переходу на 

Набережній,38-40 в зв’язку з введенням в експлуатацію світлофора на 

Набережній – Кармелюка. 

ВИРІШИЛИ: 

 Після передачі ТзОВ «ПБС» набережної ім. В. Стефаника на баланс 

місту, ліквідувати пішохідний перехід на Набережній,38-40. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення Бачинської Л.С. щодо нанесення дорожньої 

розмітки 1.14.1 «пішохідний перехід» та встановлення дорожніх знаків 5.35.1 

«Пішохідний перехід» на вул. Дудаєва,35. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» - 4шт. та нанести дорожню 

розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» під кутом. 

 

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

дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» на стійках де вже встановлено 

знаки 4.12 з метою уникнення паркування ТЗ на велосмугах, а саме на вул. 

Грушевського,22, вул. Пулюя,2, знаки біля вул. Галицька,2 та знаки біля вул. 

Берегова також відновити вкрадений дорожній знак 4.12 по Північному 

бульварі,12. 

ВИРІШИЛИ: 
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УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено»-3шт. на стійках де вже встановлено 

знаки 4.12 «Доріжка для велосипедистів» на вул. Грушевського, 22, вул. Пулюя 

(зі сторони вул. Галицька та вул. Берегова). 

КП МДК відновити вкрадений дорожній знак 4.12 «Доріжка для 

велосипедистів» по Північному бульварі, 12. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення Малженського О.Б. щодо становлення 

дорожнього знаку 5.26 «Місце для розвороту» на вул. Пашницького, яка є 

тупиковою відповідно до схеми генерального плану міста. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. Ширина даної вулиці достатня для розвороту автомобіля в 

будь-якому місці. 

 

12. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення жовтою фарбою острівців безпеки 

(бордюр) по вул. Довженка та С.Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ вивчити питання щодо нанесення світловідбиваючої чорно-білої 

фарби на острівцях безпеки (бордюр) по вул. Довженка та С.Бандери. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення начальника філії обласного управляння 

АТ «Ощадбанк» Кричука В.Я. щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 

«Зупинку заборонено» по вул. Грушевського,19. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти АТ «Ощадбанк» встановити дорожній знак 3.34 

«Зупинку заборонено» по вул. Грушевського,19.  

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення Довгалюка Б.В. щодо надання дозволу на 

заїзд на вул. Незалежності,37 для завезення будівельних матеріалів та 

вивезення будівельного сміття виключно в період проведення будівельних 

робіт з 09-00 год до 19-00год терміном на два місяці. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити завезення будівельних матеріалів та вивезення будівельного 

сміття в період з 23-00год. до 8-00год. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення голови громадської ради М. Панчишина 
щодо одностороннього руху і паркування у центральній частині міста по вул. П. 

Орлика,вул. Бельведерська (від вул. Новгородської до вул. Мазепи), вул. 

Мазепи (від вул. Бельведерська до вул. К.Данила), вул. Залізнична, вул. М. 

Підгірянки, вул. Павлика, вул. Коперніка. 

ВИРІШИЛИ: 

 Рішення по односторонньому руху вул. Бельведерська (від вул. 

Новгородської до вул. Мазепи), вул. П.Мирного та вул. Коперніка прийнято. 
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 УТІЗ спільно з УПП вивчити питання одностороннього руху вул. 

Мазепи (від вул. Бельведерська до вул. К.Данила), вул. Залізнична, вул. М. 

Підгірянки та вул. Павлика. 

 УТІЗ замовити моделювання по вул. П.Орлика,вул. Бельведерська, вул. 

Мазепи. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Сім Сот» Паши О.П. щодо 

встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачих 

поліцейських) біля будинку № 41 по вул. Пасічна. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні пристроїв примусового зниження швидкості 

руху (лежачих поліцейських), оскільки дана дорога є магістральною. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б.В. по встановленню 

антипаркувальних стовпців по вулиці Грушевського від вул. Василіянок до вул. 

Шпитальної і від вул. Козланюка до вул. Василіянок. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ встановити металічні стовпці на вул. Грушевського біля входу в 

громадську приймальню «Самопоміч». 

 Відмовити у встановленні стовпців по вулиці Грушевського від 

Василіянок до Шпитальної і від вул. Козланюка до вул. Василіянок. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення полковника Івано-Франківського 

обласного військового комісаріату В.Ярмошука щодо оновлення маркування 

на нерегульованому пішохідному переході (зебри) перед входом в будівлю 

Івано-Франківського обласного військового комісаріату за адресою вул. 

Довженка,21. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» перед 

входом в будівлю Івано-Франківського обласного військового комісаріату за 

адресою вул. Довженка,21. 

 

19. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вулиць Цьоклера, 

О. Басараб, Індустріальна, Кубійовича, Карпінця, Шухевичів, Височана 

щодо влаштування одностороннього руху по вул. Цьоклера з вул. Шухевичів на 

вул. Бандери та облаштування повноцінного тротуару для безпечного руху 

пішоходів. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ спільно з УПП вивчити дане питання та винести на наступне 

засідання КБДР. 

 

20. СЛУХАЛИ: Колективне звернення жителів буд. № 5 по вул. 

Тролейбусна щодо перенесення існуючого перекриття міжбудинкового 

проїзду. 
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ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ виконати перекриття проїзду відповідно до розробленої 

проектної документації та відповідно до проекту «Капітального ремонту 

міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій біля буд. № 114-112а на 

вул. Галицькій та буд. № 1-3 на вул. Тролейбусній». 

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення народного депутата України Олександра 

Шевченка щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

руху на прибудинковій території будинку № 139а по вул. Галицькій. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ переадресувати дане звернення до управляючої компанії ТОВ 

«Благоустрій М-Груп». 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо встановлення двох 

пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів 

(лежачих поліцейських) по вул. Військовій. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо встановлення двох 

пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів 

(лежачих поліцейських) по вул. Рильського. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ надати в УТІЗ схему розташування пристроїв примусового 

зниження швидкості (лежачих поліцейських) з погодженням мешканців 

будинків по вул. Рильського. 

УТІЗ при наявності бюджетних призначень встановити пристрої 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) з відповідними 

дорожніми знаками та надання ДЖКПБ схеми розташування пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) з погодженням 

мешканців будинків по вул. Рильського. 

 

24. СЛУХАЛИ: Повторно звернення ОСББ «Бульвар-ІФ» Бургай 

Л.А. щодо встановлення дорожнього знаку 5.29.1«Тупик» на Північному 

бульварі між будинками № 5 і 7. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити за власні кошти мешканців ОСББ «Бульвар-ІФ» встановити 

дорожній знак 5.29.1«Тупик» на Північному бульварі між будинками № 5 і 7. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення Олійник Г.В. щодо перенесення зупинки 

громадського транспорту на вул. Деповська, 19 (перед автомийкою).  

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 
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26. СЛУХАЛИ: Звернення секретаря міської ради Синишина В.І. 
щодо встановлення зеленої стрілки на право при виїзді з вул. Івасюка на вул. 

Незалежності. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ спільно з УПП вивчити дане питання та винести на наступне 

засідання КБДР. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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