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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 15 від 29.11.2019року 

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; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

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

патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

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

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

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

раді; 

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

 

 

 

Порядок денний: 

1. Повторне звернення депутата міської ради В. Ревчука щодо встановлення 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. 

Січинського. 

2. Колективне звернення мешканців вул. Бандери,60а, 60 корп.1 та вул. 

Коновальця,147,149 щодо демонтажу клумби біля будинку №60а вул. Бандери 

на транзитній дорозі, яка сполучає вулиці Бандери та Коновальця. 

3. Звернення голови правління ГС «Спілка перевізників Івано-

Франківська» Стахіва О.М. щодо встановлення зеленої стрілки на право для 

зменшення заторів та покращення руху при виїзді з вул. К.Данила на Південний 

бульвар. 

4. Звернення Дроняка В.І. та жителів вул. Промислова, вул Церковна щодо 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Промислова біля будинку № 17 та № 9. 
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5. Звернення депутата міської ради М. Вереса щодо встановлення двох 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) поблизу 

магазину «Тростянецький» та поблизу прохідної Обленерго на вул. 

Індустріальна також нанесення розмітки про заборону паркування автомобілів 

перед входом у м-н «Тростянецький», оскільки припарковані автомобілі у 

даному місці утруднюють заїзд на подвір’я будинків № 1 та № 3 на вул. 

Індустріальна. 

6. Звернення Калін Н.І. щодо встановлення пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) при переході до коледжу фізичного 

виховання по вул Г. Мазепи. 

7. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо організації руху на 

прилеглій території поруч із кінотеатром «Космос» по вул. Незалежності,97 з 

врахуванням однієї сторони, як заїзд з подальшим рухом навколо кінотеатру, а 

другої сторони, як виїзд. 

8. Звернення депутата міської ради В. Ревчука та ОСББ «Манхетен – ІФ», а 

саме: 

1. Встановити світлофор на перехресті вул. Коновальця – Медична; 

2. Зробити тротуар навпроти будинків по вул. Коновальця, 344, 342, 340, 

338 (початок вул. Медична). 

3. Облаштувати майданчик для збору сміття зі сторони дороги біля 

будинку № 3 вул. Медина (навпроти Геріатричного пансіонату). 

4. Встановити бруківку навпроти будинку № 7 на вул. Медична. 

5. Нанести на проїзній частині розмітку «зебра» для пішохідного 

переходу та встановити обмежувачі руху (лежачий поліцейський) навпроти 

будинку № 6 вул. Медична, що біля автобусної зупинки. 

9. Щодо встановлення дорожніх знаків 3.15 «Рух транспортних засобів, маса 

яких перевищує 24т, заборонено»-2шт. на вул. Незалежності (заїзд на 

шляхопровід через залізницю). 

10. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо встановлення 

дорожніх знаків 3.34 « Зупинку заборонено» на наступних вулицях: 

1. Вул. Г. Мазепи – по парній стороні на ділянці від зупинки «Автостанція 

№ 3» до Крихівецького кільця. 

2. Вул. Г. Мазепи – по непарній стороні на ділянці від Крихівецького 

кільця до автобусної зупинки. 

3. Вул. Довженка – на ділянці по непарній стороні від автобусної зупинки 

біля будинку № 3 до кільця з Чорновола. 

4. Вул. Сахарова на ділянці від вул. Зорія до вул. Київської, а також 

встановити режим одностороннього руху по ній від вул. Київська до вул. 

Бандери. 

11. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо демонтажу 

дорожнього знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід» на вул. Г. Мазепи на виїзді з 

АС-3, який помилково позначає місце переходу та створює непорозуміння для 

учасників руху. 

12. Звернення Саїка О.І. щодо демонтажу дорожніх знаків 4.2 «Рух праворуч» 
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по вул. Володимира Великого, що зобов’язують автомобілі рухатись направо 

при виїзді із дворів у центральну частину міста. Це спричиняє додаткове 

навантаження на вулиці Галицьку, Любомира Гузара тим самим створюючи 

затори. Реалізація даної пропозиції сприятиме зменшенню заторів у 

центральній частині міста та зменшить пагубний вплив парникових газів на 

навколишнє середовище. 

13. Повторне звернення голови ОСББ «Щасливий дім» Кошової Г.З. щодо 

погодження встановлення антипаркувальних стовпців на прибудинковій 

території по вул. Бельведерській, 25А. 

14. Звернення АТКБ «ПриватБанк» щодо надання дозволу на заїзд 

оперативного транспорту інкасації АТ Приват Банку у вихідні та святкові дні в 

центральну частину міста на вул. Незалежності,11 зі сторони ресторанного 

комплексу «Гартенберг». 

15. Звернення Богусловського О.Б. щодо встановлення світлофора для заїзду 

виїзду з вул. Галицька на вул. Витвицького постійний рух автомобілів не дає 

виконати маневр складається аварійна ситуація. 

16. Звернення УПП щодо облаштування зупинки громадського транспорту по 

вулиці Північний бульвар або звернення в ОДА щодо зміни маршруту руху 

автобусів (Павлівка та інші). 

17. Щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» - 2шт. на 

площі Ринок навпроти Ратуші (біля ПриватБанку). 

18. Колективне звернення мешканців буд. № 1, 3, 5 вул. Тролейбусна та буд. 

№ 114, 116 вул. Галицька щодо дозволу на встановлення простих воріт з 

хвірткою в двір між будинками № 1 та № 5 вул. Тролейбусна, та тимчасово за 

свої кошти до вирішення питання, перекрити проблемний проїзд між буд. № 1 

та № 5 вул. Тролейбусна невеликими блоками, враховуючи що існують інші 

проїзди зі сторони магазину "Плюс". 

19. Звернення Муніципальної інспекції з благоустрою щодо демонтажу 

самовільного перекриття пішохідної зони автомобільними шинами між 

будинками № 3 та № 5 по вул. Тролейбусна, демонтажу самовільного 

перекриття міжбудинкового проїзду бетонними блоками між буд. № 5 вул. 

Тролейбусна та фармацевтичним корпусом ІФНМУ, та демонтажу самовільного 

перекриття міжбудинкового проїзду бетонними блоками між буд № 1 та № 5 по 

вул. Тролейбусна. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Повторне звернення депутата міської ради В. Ревчука 

щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Січинського. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) по вул. Січинського. 
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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 1.1 

«Небезпечний поворот праворуч» - 1шт. та 1.2 «Небезпечний поворот ліворуч» - 

1шт. на вул. Січинського, 5. 

 

2. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вул. Бандери,60а, 60 

корп.1 та вул. Коновальця,147,149 щодо демонтажу клумби біля будинку 

№60а вул. Бандери на транзитній дорозі, яка сполучає вулиці Бандери та 

Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у демонтажі клумби оскільки в даному дворі відсутній 

транзитний рух біля будинку № 60а на вул. Бандери. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення голови правління ГС «Спілка перевізників 

Івано-Франківська» Стахіва О.М. щодо встановлення зеленої стрілки на 

право для зменшення заторів та покращення руху при виїзді з вул. К.Данила на 

Південний бульвар. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП « Івано - Франківськміськсвітло» встановити зелену стрілку на 

право для зменшення заторів та покращення руху при виїзді з вул. К.Данила на 

Південний бульвар. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення Дроняка В.І. та жителів вул. Промислова, 

вул Церковна щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) по вул. Промислова біля будинку № 17 та № 9. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) по вул. Промислова біля будинку № 17 та № 9. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Вереса щодо 

встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) поблизу магазину «Тростянецький» та поблизу прохідної 

Обленерго на вул. Індустріальна також нанесення розмітки про заборону 

паркування автомобілів перед входом у м-н «Тростянецький», оскільки 

припарковані автомобілі у даному місці утруднюють заїзд на подвір’я будинків 

№ 1 та № 3 на вул. Індустріальна. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) та нанесенні розмітки про заборону паркування 

автомобілів перед входом у м-н «Тростянецький» на вул. Індустріальна. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення Калін Н.І. щодо встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) при переході до 
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коледжу фізичного виховання по вул Г. Мазепи. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) при переході до коледжу фізичного виховання по вул Г. 

Мазепи. 

 

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

організації руху на прилягаючій території поруч із кінотеатром «Космос» по 

вул. Незалежності,97 з врахуванням однієї сторони, як заїзд з подальшим рухом 

навколо кінотеатру, а другої сторони, як виїзд. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. Існуюча організації руху забезпечує заїзд-виїзд з території 

поруч із кінотеатром «Космос». 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Ревчука та ОСББ 

«Манхетен – ІФ», а саме: 

1. Встановити світлофор на перехресті вул. Коновальця – Медична. 

2. Зробити тротуар навпроти будинків по вул. Коновальця, 344, 342, 340, 

338 (початок вул. Медична). 

3. Облаштувати майданчик для збору сміття зі сторони дороги біля 

будинку № 3 вул. Медина (навпроти Геріатричного пансіонату). 

4. Встановити бруківку навпроти будинку № 7 на вул. Медична. 

5. Нанести на проїзній частині розмітку «зебра» для пішохідного 

переходу та встановити обмежувачі руху (лежачий поліцейський) навпроти 

будинку № 6 вул. Медична, що біля автобусної зупинки. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановлені світлофора на перехресті вул. Коновальця – 

Медична, оскільки виготовлений робочий проєкт «Нове будівництво 

світлофорів на перехресті вул. Коновальця – Василишина – О. Довбуша 

(поворот на Чукалівку) в м. Івано-Франківську», який вже пройшов експертизу 

в ДП «Укрдержбудекспертиза». 

УТІЗ переадресувати в ДЖКПБ питання щодо облаштування тротуарів 

навпроти будинків по вул. Коновальця, 344, 342, 340, 338 (початок вул. 

Медична), облаштувати майданчик для збору сміття зі сторони дороги біля 

будинку № 3 вул. Медина (навпроти Геріатричного пансіонату), встановити 

бруківку навпроти будинку № 7 на вул. Медична, нанести на проїзній частині 

розмітку «зебра» для пішохідного переходу та встановити обмежувачі руху 

(лежачий поліцейський) навпроти будинку № 6 вул. Медична, що біля 

автобусної зупинки. 

 

9. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 3.15 «Рух 

транспортних засобів, маса яких перевищує 24т, заборонено» - 2шт. на вул. 

Незалежності (заїзд на шляхопровід через залізницю). 

ВИРІШИЛИ: 
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 Погодити встановлення дорожніх знаків 3.15 «Рух транспортних засобів, 

маса яких перевищує 24т, заборонено» - 2шт. на вул. Незалежності (заїзд на 

шляхопровід через залізницю). 

 

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

вулицях: 

1. Вул. Г. Мазепи – по парній стороні на ділянці від зупинки «Автостанція 

№ 3» до Крихівецького кільця. 

2. Вул. Г. Мазепи – по непарній стороні на ділянці від Крихівецького 

кільця до автобусної зупинки. 

3. Вул. Довженка – на ділянці по непарній стороні від автобусної зупинки 

біля будинку № 3 до кільця з Чорновола. 

4. Вул. Сахарова на ділянці від вул. Зорія до вул. Київської, а також 

встановити режим одностороннього руху по ній від вул. Київська до вул. 

Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 

1. 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. на вул. Г. Мазепи – по парній стороні на 

ділянці від зупинки «Автостанція № 3» до Крихівецького кільця. 

2. 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. на вул. Г. Мазепи – по непарній стороні 

на ділянці від Крихівецького кільця до автобусної зупинки. 

3. 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. на вул. Довженка – на ділянці по 

непарній стороні від автобусної зупинки біля будинку № 3 до кільця з 

Чорновола. 

4. УТІЗ спільно з УПП доопрацювати питання по вул. Сахарова на 

ділянці від вул. Зорія до вул. Київської після чого винести на наступне 

засідання КБДР. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика 

щодо демонтажу дорожнього знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід» на вул. Г. 

Мазепи на виїзді з АС-3, який помилково позначає місце переходу та створює 

непорозуміння для учасників руху. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП «МДК» демонтувати дорожній знак 5.35.1 «Пішохідний перехід» на 

вул. Г. Мазепи на виїзді з АС-3. 
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12. СЛУХАЛИ: Звернення Саїка О.І. щодо демонтажу дорожніх знаків 

4.2 «Рух праворуч» по вул. Володимира Великого, що зобов’язують автомобілі 

рухатись направо при виїзді із дворів у центральну частину міста. Це спричиняє 

додаткове навантаження на вулиці Галицьку, Любомира Гузара тим самим 

створюючи затори. Реалізація даної пропозиції сприятиме зменшенню заторів у 

центральній частині міста та зменшить пагубний вплив парникових газів на 

навколишнє середовище. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у демонтажі дорожніх знаків 4.2 «Рух праворуч». УТІЗ внести 

зміни в схему ОДР. 

 

13. СЛУХАЛИ: Повторне звернення голови ОСББ «Щасливий дім» 

Кошової Г.З. щодо погодження встановлення антипаркувальних стовпців на 

прибудинковій території по вул. Бельведерській, 25А. 

ВИРІШИЛИ: 

 Голові ОСББ «Щасливий дім» діяти на прибудинковій території 

відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку” та Закону України №417-VIII «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку». 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення АТКБ «ПриватБанк» щодо надання дозволу 

на заїзд оперативного транспорту інкасації АТ «Приват Банку» у вихідні та 

святкові дні в центральну частину міста на вул. Незалежності,11 зі сторони 

ресторанного комплексу «Гартенберг». 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. Проїзд оперативного транспорту інкасації АТ «Приват Банк» 

проводити тільки зі сторони вул. Незалежності (початок стометрівки). 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення Богусловського О.Б. щодо встановлення 

світлофора для заїзду виїзду з вул. Галицька на вул. Витвицького постійний рух 

автомобілів не дає виконати маневр складається аварійна ситуація. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні світлофора з вул. Галицька на вул. 

Витвицького. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо облаштування зупинки 

громадського транспорту по вулиці Північний бульвар або звернення в ОДА 

щодо зміни маршруту руху автобусів (Павлівка та інші). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ спільно з Департаментом економічного розвитку, промисловості 

та інфраструктури ОДА встановити наявність фактично погоджених паспортів 

маршрутів руху приміських автобусів із погодженням зупинок по вулиці 

Північний бульвар (біля магазину «Стиль»). 
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17. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку 

заборонено» - 2шт. на площі Ринок навпроти Ратуші (біля Приват Банку). 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» - 2шт. 

на площі Ринок навпроти Ратуші (біля Приват Банку). 

 

18. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців буд. № 1, 3, 5 вул. 

Тролейбусна та буд. № 114, 116 вул. Галицька щодо дозволу на встановлення 

простих воріт з хвірткою в двір між будинками № 1 та № 5 вул. Тролейбусна, та 

тимчасово за свої кошти до вирішення питання, перекрити проблемний проїзд 

між буд. № 1 та № 5 вул. Тролейбусна невеликими блоками, враховуючи що 

існують інші проїзди зі сторони магазину "Плюс". 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Муніципальної інспекції з благоустрою 
щодо демонтажу самовільного перекриття пішохідної зони автомобільними 

шинами між будинками № 3 та № 5 по вул. Тролейбусна, демонтажу 

самовільного перекриття міжбудинкового проїзду бетонними блоками між буд. 

№ 5 вул. Тролейбусна та фармацевтичним корпусом ІФНМУ, та демонтажу 

самовільного перекриття міжбудинкового проїзду бетонними блоками між буд 

№ 1 та № 5 по вул. Тролейбусна. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ демонтувати самовільне перекриття пішохідної зони 

автомобільними шинами між будинками № 3 та № 5 по вул. Тролейбусна, та 

демонтувати самовільне перекриття міжбудинкового проїзду бетонними 

блоками між буд. № 5 вул. Тролейбусна та фармацевтичним корпусом ІФНМУ, 

також демонтувати самовільне перекриття міжбудинкового проїзду бетонними 

блоками між буд № 1 та № 5 по вул. Тролейбусна. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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