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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 13 від 24.10.2019року 

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: 

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; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Суходольський О.С. – інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

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

 

Порядок денний: 

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

встановлення автоматичного шлагбауму при заїзді у двір будинку по вул. 

Коновальця,128. 

2. Звернення Гутича С.П. з проханням на вул. Бандери та вул. Ребета 

навпроти музею С. Бандері по правій стороні в напрямку вул. Коновальця 

встановити дорожні знаки «Зупинку заборонено» з табличкою «Час дії» в 

робочі дні з 8-00год - 17-00год в зв’язку з частими заторами на цій ділянці, що 

створюють аварійну ситуацію. 

3. Звернення Пашковського Б. щодо встановлення антипаркувальних 

стовпців на вул. Шпитальна вхід на вали. 

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

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. 

Січинського. 

5. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо встановлення 

зеленої стрілки на світлофорах, а саме: 

- в напрямку «рух прямо» на перехресті набережної ім. Стефаника – 

Кармелюка при русі від пасічнянського мосту в бік Крихівецького кільця; 
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- в напрямку «рух праворуч» на перехресті набережної ім. Стефаника – 

Кармелюка при русі від Крихівецького кільця в напрямку пасічнянського 

мосту.  

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

до Биха від Биха до Лемківської; 

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

Зорія, від Зорія до Бандери; 

6. вул. Сахарова по парній стороні – на ділянці від Бандери до Зорія та від 

Зорія до Київської; 

7. 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 або 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; 

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

Січеславської, від Дучімінської до Пстрака, від Пстрака до Героїв УПА ( за 

винятком місць, де улаштовані відповідні кишені); 

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

кишені) до Вороного; 

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

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

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

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

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

кільця; 

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

(Заравшан) до Чорновола; 

14. вул. Довженка по парній стороні – на ділянці від Сухомлинського до 

Г.Мазепи; 

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

хлібокомбінату; 

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

Кропивницького та від Кропивницького до Надрічної; 

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 № 13 від 24.10.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 11 

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

до Вовчинецької; 

18. вул. Купчинського – по парній або по непарній сторонах. 

7. Звернення жильців будинків № 3,5 вул. П. Орлика та будинків 

№6,10,12,14 вул. Мазепи щодо надання дозволу на встановлення шлагбауму за 

власний рахунок на в’їзд в двір, що є прибудинковою територією. 

8. Протокольне доручення з теле-радіоефірів, а саме: 
1. встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) біля садка «Кристалик» по вул. М. Підгірянки; 

2. встановити дорожній знак «Головна дорога» по вул. Гурика (виїзд на 

перехрестя з «Чубі-Буму»); 

3. відновити незаконно замальовану дорожню розмітку на набережній ім. 

В.Стефаника (біля будівельного магазину); 

4. щодо систематичного перевантаження руху, що призводить до 

ускладнення пересування швидкої медичної допомоги у зв’язку з неправильним 

паркуванням транспорту по вул. Федьковича; 

5. встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Вовчинецька,194а,б. 

9. Звернення Семенюка О.О. щодо облаштування підземного переходу в 

зв’язку із заміною огорожі колії по вул. Сагайдачного напроти вул. 

Тарнавського – Б. Хмельницького, яка перекриває існуючий стихійний перехід 

через колію. 

10. Звернення директора Івано-Франківського коледжу ресторанного 

сервісу і туризму Кузнецової В.І. щодо обмеження руху автомобілів з 9-00год 

до 16-00год на вул. Сорохтея на ділянці де знаходиться коледж та встановити 

огорожу, яка не дасть можливості безперешкодно проникати студентам на 

проїжджу частину вулиці. 

11. Звернення директора ТОВ «ЖЕО Сервіс-Житло» Чабанюк М.Л. щодо 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський), попереджувальних знаків, світлофор на вул. Симоненка біля 

житлового будинку № 31 (біля м-ну «Тростянецький» ). 

12. Звернення депутата міської ради Корсуна І.В. щодо перекриття низькими 

півкулями наскрізний проїзд у дворі будинків вул. С.Стецько,2 та 

Коновальця,135. 

13. Звернення Котик О.І. щодо надання дозволу на встановлення металічних 

стовпчиків біля буд. №19 вул. Лепкого за власний кошт з метою запобігання 

руйнування та безпечного проходу. 

14. Звернення генерального директора ТОВ «АТБ – Маркет» Євтєєва Д.О. 
щодо виділення п’ять додаткових паркуваьних місць на вул. Вовчинецька,185 

згідно схеми ОДР. 

15. Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. Голутяка щодо: 

 - облаштувати місця посадки та висадки пасажирів (зупинки) та встановити 

дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса»в с. Підлужжя; 
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 - перенести кінцеву зупинку (металевий каркас) на відстань 30м вперед в 

напрямку м. Івано-Франківськ. 

16. Повторне звернення директора КП «Міська ритуальна служба» А. 

Хруника щодо розгляду і затвердження схеми організації дорожнього руху на 

території міського кладовища в с. Чукалівка. 

17. Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо встановлення 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) з двох 

сторін міжбудинкового проїзду по вул. Хоткевича,50, корп.3 та встановлення 

дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона». 

18. Звернення директора Івано-Франківського базового медичного 

коледжу В. Стасюка щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 зупинку та 

стоянку автотранспорту заборонено на вул. Г.Мазепи,165 від початку прилеглої 

території медичного коледжу до вул. Дорошенка у напрямку центру міста. 

19. Звернення Лесіва Я.С щодо забезпечення заїзду до земельної ділянки та 

торгового центру для його обслуговування на вул. Тичини,9. 

20. Звернення дирекції НВК «Школа гімназія» №3 щодо встановлення 

дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Гоголя, 10. 

21. Повторне звернення голови правління «ОСББ Вишенька ІФ» Прокопів 

О. В. щодо надання дозволу на закриття двору на вул. Пулюя 15 і 15А для 

забезпечення безпеки мешканців. 

22. Звернення Королика М.В. щодо організації одностороннього руху 

автомобілів по вул. Павлика з заїздом з вул. Франка та виїздом на вул. Лепкого, а 

також встановити біля дитячих закладів обмежувачі руху автомобілів (лежачі 

поліцейські). 

23.Повторне звернення голови ОСББ "Щасливий дім" Г. Кошової щодо 

погодження встановлення антипаркувальних стовпців згідно доданого робочого 

проекту благоустрою прибудинкової території по вул. Бельведерській, 25А. 

24. Звернення Лучина Ю. М. щодо встановлення двох берлінських подушок 

по вул. Гарбарській та двох берлінських подушок по вул. Ковальській (по дві в 

кожну смугу руху). 

25. Звернення Мазуряк Т. В. щодо надання дозволу на облаштування місця 

для паркування автомобіля людини з інвалідністю у дворі будинку за адресою 

вул. Курінного Чорноти, 2, корп.3. У разі надання дозволу, розмітку буде 

нанесено приватним ЖЕО "Експрес Комфорт". 

26. Звернення Мельник Є.Ф. щодо встановлення лежачого поліцейського на 

переході між парком та озером по вул. Г. Мазепи. 

 

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

надання дозволу на встановлення автоматичного шлагбауму при заїзді у двір 

будинку по вул. Коновальця,128. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити оскільки даний заїзд є єдиним, яким також користуються 

мешканці будинку №130 вул. Є. Коновальця. 
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2. СЛУХАЛИ: Звернення Гутича С.П. з проханням на вул. Бандери та 

вул. Ребета навпроти музею С. Бандері по правій стороні в напрямку вул. 

Коновальця встановити дорожні знаки «Зупинку заборонено» з табличкою «Час 

дії» в робочі дні з 8-00год - 17-00год в зв’язку з частими заторами на цій 

ділянці, що створюють аварійну ситуацію. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх 

знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 3.34 

«Зупинку заборонено» -2шт. по правій стороні в напрямку вул. Коновальця (зі 

сторони вул. С. Бандери та вул. Є. Коновальця). 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б. щодо встановлення 

антипаркувальних стовпців на вул. Шпитальна вхід на вали. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ внести в титульний список робіт на 2020р. встановлення 

антипаркувальних стовпців на вул. Шпитальна вхід на вали. 

 

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

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Січинського. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ переадресувати дане звернення в УКБ для розгляду та вивчення 

даного питання відповідно до РП «Капітальний ремонт вул. Січинського» та 

надання відповіді заявнику. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика 

щодо встановлення зеленої стрілки на світлофорах, а саме: 

- в напрямку «рух прямо» на перехресті набережної ім. Стефаника – 

Кармелюка при русі від пасічнянського мосту в бік Крихівецького кільця; 

- в напрямку «рух праворуч» на перехресті набережної ім. Стефаника – 

Кармелюка при русі від Крихівецького кільця в напрямку пасічнянського 

мосту.  

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ переадресувати дане звернення в УПП для вивчення даних питань 

та надання відповіді заявнику. 

 

6. СЛУХАЛИ: Повторне 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; 
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3. вул. Берегова по непарній стороні –на ділянці від буд. № 1 до вул. 

Бобикевича та від вул. Бобикевича до Пулюя; 

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

до Биха від Биха до Лемківської; 

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

Зорія, від Зорія до Бандери; 

6. вул. Сахарова по парній стороні – на ділянці від Бандери до Зорія та від 

Зорія до Київської; 

7. 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 або 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; 

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

Січеславської, від Дучімінської до Пстрака, від Пстрака до Героїв УПА ( за 

винятком місць, де улаштовані відповідні кишені); 

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

кишені) до Вороного; 

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

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

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

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

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

кільця; 

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

(Заравшан) до Чорновола; 

14. вул. Довженка по парній стороні – на ділянці від Сухомлинського до 

Г.Мазепи; 

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

хлібокомбінату; 

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

Кропивницького та від Кропивницького до Надрічної; 

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

до Вовчинецької; 

18. вул. Купчинського – по парній або по непарній сторонах. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ переадресувати дане звернення в УПП для вивчення даних питань 

та надання відповіді заявнику. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення жильців будинків № 3,5 вул. П. Орлика та 

будинків №6,10,12,14 вул. Мазепи щодо надання дозволу на встановлення 

шлагбауму за власний рахунок на в’їзд в двір, що є прибудинковою територією. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення шлагбауму за власний рахунок на в’їзді в двір між 

буд. № 3-5 вул. П. Орлика. Надати пульти аварійним службам КП «Івано-

Франківськводоекотехпром», ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго», КП 

«Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, швидка медична допомога, АТ 

«Прикарпаттяобленерго» «Центральна», управління патрульної поліції та 

аварійна газова служба. 

 

8. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення з теле-радіоефірів, а саме: 
1. встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) біля садка «Кристалик» по вул. М. Підгірянки; 

2. встановити дорожній знак «Головна дорога» по вул. Гурика (виїзд на 

перехрестя з «Чубі-Буму»); 

3. відновити незаконно замальовану дорожню розмітку на набережній ім. 

В.Стефаника (біля будівельного магазину); 

4. щодо систематичного перевантаження руху, що призводить до 

ускладнення пересування швидкої медичної допомоги у зв’язку з неправильним 

паркуванням транспорту по вул. Федьковича; 

5. встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Вовчинецька,194а,б. 

ВИРІШИЛИ: 

1.УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020р. встановлення 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля садка 

«Кристалик» біля буд. 14а та 26 по вул. М. Підгірянки. 

УКБ встановити дорожні знаки відповідно до РП «Капітальний ремонт 

вул. М. Підгірянки». 

2. Відмовити оскільки головна дорога по вул. Гурика переходить на 

Південний бульвар в напрямку вул. К. Данила. Виїзд на перехрестя з «Чубі-

Буму» є другорядною дорогою. 

3. УТІЗ звернутися листом в Крихівецьку сільську раду щодо відновлення 

дорожньої розмітки відповідно до РП «Нове будівництво світлофорного об’єкта 

на перехресті вулиць набережна ім. В.Стефаника – Садова». 

4. УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення 

дорожніх знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього 

знаку 3.34 «Зупинку заборонено» по лівій стороні при в’їзді на територію 

обласної клінічної лікарні. 

5. Відмовити у встановлені пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) по вул. Вовчинецька,194 а,б, оскільки на даній ділянці 

дороги облаштований піднятий пішохідний перехід. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення Семенюка О.О. щодо облаштування 

підземного переходу в зв’язку із заміною огорожі колії по вул. Сагайдачного 
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напроти вул. Тарнавського – Б. Хмельницького, яка перекриває існуючий 

стихійний перехід через колію. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. Пішохідні переходи облаштовані на вул. Вовчинецькій. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення директора Івано-Франківського коледжу 

ресторанного сервісу і туризму Кузнецової В.І. щодо обмеження руху 

автомобілів з 9-00год до 16-00год на вул. Сорохтея на ділянці де знаходиться 

коледж та встановити огорожу, яка не дасть можливості безперешкодно 

проникати студентам на проїжджу частину вулиці. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити оскільки на перехресті вулиць Є. Коновальця – Сорохтея 

проведено тендерні закупівлі на нове будівництво світлофорного об’єкту та 

заключено договір з виконавцем робіт. Також на вул. Сорохтея встановлені 

пристрої примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські) з відповідно 

встановленими дорожніми знаками. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «ЖЕО Сервіс-Житло» 

Чабанюк М.Л. щодо встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський), попереджувальних знаків, світлофор на 

вул. Симоненка біля житлового будинку № 31 (біля м-ну «Тростянецький» ). 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити.  

ДЖКПБ виготовлено РП «Влаштування острівців безпеки на вул. 

Симоненка-2шт.» 

УТІЗ передбачено додаткове освітлення пішохідного переходу. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Корсуна І.В. щодо 

перекриття низькими півкулями наскрізний проїзд у дворі будинків вул. 

С.Стецько,2 та Коновальця,135. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ встановити півкулі у дворі будинків вул. С.Стецько,2 та 

Коновальця,135. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення Котик О.І. щодо надання дозволу на 

встановлення металічних стовпчиків біля буд. №19 вул. Лепкого за власний 

кошт з метою запобігання руйнування та безпечного проходу. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власний кошт встановлення металічних стовпчиків зі світло 

відбиваючим ефектом на відстані не більше 1метра від фасаду біля буд. №19 по 

вул. Лепкого. 
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14. СЛУХАЛИ: Звернення генерального директора ТОВ «АТБ – 

Маркет» Євтєєва Д.О. щодо виділення п’ять додаткових паркуваьних місць на 

вул. Вовчинецька,185 згідно схеми ОДР. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР не заперечує за умови погодження схеми ОДР в УПП. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» 

В.Голутяка щодо: 

 - облаштувати місця посадки та висадки пасажирів (зупинки) та встановити 

дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» в с. Підлужжя; 

 - перенести кінцеву зупинку (металевий каркас) на відстань 30м вперед в 

напрямку м. Івано-Франківськ. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ розробити паспорт маршруту № 45 і погодити в УПП та 

балансоутримувача дороги ДП «Дороги Прикарпаття». 

УТІЗ після погодження паспорта маршруту та проведення тендеру і 

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» відповідно до вказаних місць зупинок 

громадського транспорту. 

 

16. СЛУХАЛИ: Повторне звернення директора КП «Міська 

ритуальна служба» А. Хруника щодо розгляду і затвердження схеми 

організації дорожнього руху на території міського кладовища в с. Чукалівка. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити схему організації дорожнього руху на території міського 

кладовища в с. Чукалівка. 

КП «Міська ритуальна служба» встановити дорожні знаки відповідно 

до погодженої схеми ОДР. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) з двох сторін міжбудинкового проїзду по вул. 

Хоткевича,50,корп.3 та встановлення дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона». 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх 

знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.31 

«Житлова зона» - 2шт. 

 УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) з двох сторін 

міжбудинкового проїзду по вул. Хоткевича,50,корп.3. 
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18. СЛУХАЛИ: Звернення директора Івано-Франківського базового 

медичного коледжу В. Стасюка щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 

зупинку та стоянку автотранспорту заборонено на вул. Г.Мазепи,165 від 

початку прилеглої території медичного коледжу до вул. Дорошенка у напрямку 

центру міста. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти встановлення дорожніх знаків 2.1 «Дати 

дорогу»-1шт. при виїзді з коледжу та 3.34 «Зупинку заборонено» з табличкою 

до дорожнього знаку 7.2.2 «Зона дії 100м» на вул. Г.Мазепи,165 від заїзду 

медичного коледжу до вул. Дорошенка. 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Лесіва Я.С щодо забезпечення заїзду до 

земельної ділянки та торгового центру для його обслуговування на вул. 

Тичини,9. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися до оператора з паркування ФОП Петришин Д. Я. щодо 

надання можливості заїзду через майданчик для платного паркування до 

торгового центру для його обслуговування на вул. Тичини,9 та винести дане 

питання на наступне засідання КБДР. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення дирекції НВК «Школа гімназія» №3 щодо 

встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Гоголя, 10. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» 

на вул. Гоголя, 10. 

 Дирекції НВК «Школа гімназія» № 3 нанести дорожню розмітку 1.4 

жовтою фарбою вздовж прилеглої території. 

 

21. СЛУХАЛИ: Повторне звернення голови правління «ОСББ 

Вишенька ІФ» Прокопів О. В. щодо надання дозволу на закриття двору на 

вул. Пулюя 15 і 15А для забезпечення безпеки мешканців. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР не заперечує встановлення автоматичних воріт за умови 

письмового погодження служби ДСНС в Івано-Франківській області та надання 

пультів аварійним службам КП «Івано-Франківськводоекотехпром», ДМП 

«Івано – Франківськтеплокомуненерго», КП «Івано - Франківськміськсвітло», 

ДСНС, швидка медична допомога, АТ «Прикарпаттяобленерго» «Центральна», 

управління патрульної поліції та аварійна газова служба. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення Королика М.В. щодо організації 

одностороннього руху автомобілів по вул. Павлика з заїздом з вул. Франка та 

виїздом на вул. Лепкого, а також встановити біля дитячих закладів обмежувачі 

руху автомобілів (лежачі поліцейські). 

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 № 13 від 24.10.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 11 

 Відмовити влаштування одностороннього руху по вул. Павлика оскільки 

дана вулиця є пішохідною зоною. 

 УТІЗ вивчити дане питання та звернутися в національну скаутську 

організацію «Пласт» щодо встановлення обмежувача руху автомобілів (лежачий 

поліцейський) біля дитячого закладу на вул. Павлика, 10 та винести на наступне 

засідання КБДР. 

23. СЛУХАЛИ: Повторне звернення голови ОСББ "Щасливий дім" 

Г. Кошової щодо погодження встановлення антипаркувальних стовпців згідно 

доданого робочого проекту благоустрою прибудинкової території по вул. 

Бельведерській, 25А. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ переадресувати дане питання та передати робочий проект 

благоустрою прибудинкової території по вул. Бельведерська,25а в управління 

архітектури, дизайну та містобудівної діяльності для опрацювання та прийняття 

відповідного рішення. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення Лучина Ю. М. щодо встановлення двох 

берлінських подушок по вул. Гарбарській та двох берлінських подушок по вул. 

Ковальській (по дві в кожну смугу руху). 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні берлінських подушок по вул. Гарбарська та по 

вул. Ковальська. 

 УТІЗ замовити в проектній організації схему ОДР по вул. Гарбарська. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення Мазуряк Т. В. щодо надання дозволу на 

облаштування місця для паркування автомобіля людини з інвалідністю у дворі 

будинку за адресою вул. Курінного Чорноти, 2, корп. 3. У разі надання дозволу, 

розмітку буде нанесено приватним ЖЕО "Експрес Комфорт". 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР не заперечує облаштування місця для паркування автомобіля 

людей з інвалідністю за умови встановлення за власні кошти дорожніх знаків 

5.38 «Місце для стоянки» та таблички до дорожнього знаку 7.17 «Інвалід», а 

також нанесення дорожньої розмітки 1.30 «Позначення місця для стоянки ДТЗ, 

які перевозять інвалідів». 

 

 26. СЛУХАЛИ: Звернення Мельник Є.Ф. щодо встановлення лежачого 

поліцейського на переході між парком та озером по вул. Г. Мазепи. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 

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

