
___________________________________________________________________________ 

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 № 16 від 27.12.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 08 

 

 

Згідно з вимогами ISO 9001 

Введено в дію з 27.12.2019року 

Версія 01 
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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 16 від 27.12.2019року 

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; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

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; 

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

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

раді; 

Яцук С.І. – представник компанії ТОВ «Нетгруп»; 

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 вул. Сахарова на ділянці від вул. 

Зорія до вул. Київської, а також встановити режим одностороннього руху по ній 

від вул. Київська до вул. Бандери. 

2. Щодо встановлення зеленої стрілки на право при виїзді з вул. Гурика на 

вул. Мазепи. 

3. Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. Голутяка щодо 

встановлення дорожнього знаку 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса» на вул. 

Тролейбусна (навпроти магазину «Вопак»). 
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4. Усне звернення голови с/р с. Вовчинці М. Назара щодо облаштування 

заїзної кишені для встановлення зупинки громадського транспорту на вул. 

Вовчинецька (в місто) перед поворотом в с. Вовчинець. 

5. Щодо погодження облаштування майданчиків для платного паркування, 

а саме:  

1. Вул. Вовчинецька, 10-34 (від зупинки ГТ до квіткового ринку) - 30 

паркомісць (паралельно до проїздної частини вулиці); 

2. Вул. Грюнвальдська (біля скверу) - 18 паркомісць (паралельно до 

проїздної частини вулиці); 

3. Вул. Гаркуші, 8-24 - 20 паркомісць (паралельно до проїздної частини 

вулиці); 

4. Вул. Сахарова,28-32 - 40 паркомісць під кутом 90; 

5. Вул. Сахарова,34-36 (від ТЦ «Вопак» до інституту мистецтв) 40 

паркомісць під кутом 90; 

6. Європейська площа (біля пам’ятника С. Бандері) - 36 паркомісць під 

кутом 90; 

7. Вул. В.Великого, 9-11 (від ТЦ «Фуршет» до зупинки ГТ) - 24 

паркомісця під кутом 90; 

8. Вул. Тролейбусна (від візового центру до вул. Хіміків) - 41 паркомісце 

(паралельно до проїздної частини вулиці); 

9. Вул. Тролейбусна (від вул. Хіміків до ЗОШ №18) - 21 паркомісце 

(паралельно до проїздної частини вулиці). 

6. Звернення Андрійців С.Д. щодо надання дозволу на встановлення 

блокіраторів за власний кошт на вул. Дорошенка,22б перед магазином 

«Продукти» в зв’язку з тим, що паркуються машини і неможливо приймати 

товар. 

7. Щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» – 2шт. на 

вул. Шпитальна від в’їзду на першу паркувальну зону до заїзду на парковку 

ОДА та встановлення металічних стовпчиків на тротуарі при вході на Вали. 

8. Звернення Барбанова А.С. щодо зміни нанесення дорожньої розмітки 1.1 на 

1.5 для можливості виїзду з двору на вул. Петлюри з поворотом на ліво або 

встановити дорожні знаки на 2.1 «Дати дорогу» та 4.2 «Рух праворуч». 

9. Звернення в.о. директора КП «МІУК» Н. Ярощук щодо встановлення 

пристрою обмеження руху на міжбудинковому проїзді на вул. Вовчинецька,185. 

10. Звернення Шушури В. щодо встановлення дорожніх знаків заборони 

паркування транспортних засобів на в’їзді у подвір’я по вул. 

Незалежності,36,36а,36б,38. 

11. Звернення начальника аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Т. 

Бугри щодо встановлення світлофорів навпроти виїзду пожежної та аварійно-

рятувальної техніки АРЗ СП У ДСНС по вул. Б.Хмельницького,92 та вул. 

Надрічна з метою забезпечення безпеки руху та оперативного виїзду пожежної 

та аварійно-рятувальної техніки. 

12. Звернення Вульчина А.І. щодо встановлення світлофорів на перехресті 
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вул. Максимовича – Надрічна у зв’язку з інтенсивністю руху автомобілів. 

13. Звернення Похили Є.В. щодо надання дозволу на облаштування заїзду до 

власної земельної ділянки на частині тротуару та нанести відповідну розмітку, 

що забороняє зупинку та стоянку транспортних засобів на прилеглій проїзній 

частині по вул. Шопена,5. 

14. Повторне звернення Кріпак М. М. щодо встановлення дорожніх знаків 

5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» 

поруч із приміщенням по виготовленню пам’ятників біля міського кладовища. 

15. Звернення Лесіва Я.С щодо надання можливості заїзду через майданчик 

для платного паркування до торгового центру для його обслуговування на вул. 

Тичини,9. 

16. Щодо перекриття заїзду на вул. Шашкевича на перехресті вул. 

Шашкевича,1 – С. Стрільців. 

17. Звернення УПП щодо встановлення дорожнього знаку 5.16 «Напрямки 

руху по смугах» на перехресті вул. Микитинецька – Незалежності. 

18. Звернення УПП щодо облаштування пішохідного переходу на вул. 

Стуса,38, облаштування господарського майданчика та облаштування острівців 

безпеки по вул. Стуса до вул. 24-Серпня. 

19. Протокольне доручення з теле-радіоефірів прибрати блоки при заїзді у 

двір по вул. Достаєвського. 

20. Звернення депутата міської ради М. Тараса щодо встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. 

Б.Хмельницького,78 (поруч р-ну «Глорія») або на вул. Б.Хмельницького,82. 

21. Звернення Муніципальної інспекції з благоустрою щодо демонтажу 

самовільно встановлених бетонних блоків у дворі вул. Тролейбусна,3-5 поруч з 

пунктом приймання склотари. 

 

 

 

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

 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. Сахарова на ділянці від вул. Зорія до вул. 

Київської. 

 

2. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення зеленої стрілки на право при виїзді 

з вул. Гурика на вул. Мазепи. 

ВИРІШИЛИ: 

КП «Івано - Франківськміськсвітло» встановити зелену стрілку на 
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право при виїзді з вул. Гурика на вул. Мазепи. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. 

Голутяка щодо встановлення дорожнього знаку 5.43.1 «Пункт зупинки 

тролейбуса» на вул. Тролейбусна (навпроти магазину «Вопак»). 

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 5.43.1 

«Пункт зупинки тролейбуса» -1шт., та 5.43.2 «Кінець пункту зупинки 

тролейбуса» -1шт. на вул. Тролейбусна (навпроти магазину «Вопак»). 

 

4. СЛУХАЛИ: Усне звернення голови с/р с. Вовчинці М. Назара щодо 

облаштування заїзної кишені для встановлення зупинки громадського 

транспорту на вул. Вовчинецька (в місто) перед поворотом в с. Вовчинець. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

Голові с/р с. Вовчинці М. Назару облаштувати заїзну кишеню для 

встановлення зупинки громадського транспорту на вул. Вовчинецька (в місто) 

перед поворотом в с. Вовчинець та виконати роботи по благоустрою даної 

території. 

 

5. СЛУХАЛИ: Щодо погодження облаштування майданчиків для 

платного паркування, а саме:  

1. Вул. Вовчинецька, 10-34 (від зупинки ГТ до квіткового ринку) - 30 

паркомісць (паралельно до проїздної частини вулиці); 

2. Вул. Грюнвальдська (біля скверу) - 18 паркомісць (паралельно до 

проїздної частини вулиці); 

3. Вул. Гаркуші, 8-24 - 20 паркомісць (паралельно до проїздної частини 

вулиці); 

4. Вул. Сахарова,28-32 - 40 паркомісць під кутом 90; 

5. Вул. Сахарова,34-36 (від ТЦ «Вопак» до інституту мистецтв) 40 

паркомісць під кутом 90; 

6. Європейська площа (біля пам’ятника С. Бандері) - 36 паркомісць під 

кутом 90; 

7. Вул. В.Великого, 9-11 (від ТЦ «Фуршет» до зупинки ГТ) - 24 

паркомісця під кутом 90; 

8. Вул. Тролейбусна (від візового центру до вул. Хіміків) - 41 паркомісце 

(паралельно до проїздної частини вулиці); 

9. Вул. Тролейбусна (від вул. Хіміків до ЗОШ №18) - 21 паркомісце 

(паралельно до проїздної частини вулиці). 

ВИРІШИЛИ: 

 Без розгляду. 
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6. СЛУХАЛИ: Звернення Андрійців С.Д. щодо надання дозволу на 

встановлення блокіраторів за власний кошт на вул. Дорошенка,22б перед 

магазином «Продукти» в зв’язку з тим, що паркуються машини і неможливо 

приймати товар. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти встановити бетоні півкулі на вул. 

Дорошенка,22б перед магазином «Продукти». 

 

7. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку 

заборонено» – 2шт. на вул. Шпитальна від в’їзду на першу паркувальну зону до 

заїзду на парковку ОДА та встановлення металічних стовпчиків на тротуарі при 

вході на Вали. 

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. на вул. Шпитальна від в’їзду на першу паркувальну 

зону до заїзду на парковку ОДА. 

ДЖКПБ розробити схему встановлення металічних стовпчиків при вході 

на вали та внести в титул робіт на 2020р. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення Барбанова А.С. щодо зміни нанесення 

дорожньої розмітки 1.1 на 1.5 для можливості виїзду з двору на вул. Петлюри з 

поворотом на ліво або встановити дорожні знаки 2.1 «Дати дорогу» та 4.2 «Рух 

праворуч». 

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 2.1 

«Дати дорогу»-1шт. та 4.2 «Рух праворуч»-1шт. при виїзді на вул. Петлюри з 

двору буд.№146 вул. Коновальця. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення в.о. директора КП «МІУК» Н. Ярощук щодо 

встановлення пристрою обмеження руху на міжбудинковому проїзді на вул. 

Вовчинецька,185. 

ВИРІШИЛИ: 

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

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на міжбудинковому 

проїзді на вул. Вовчинецька,185. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення Шушури В. щодо встановлення дорожніх 

знаків заборони паркування транспортних засобів на в’їзді у подвір’я по вул. 

Незалежності,36,36а,36б,38. 

ВИРІШИЛИ: 
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 КБДР рекомендує виконати рішення міської комісії з питань безпеки 

дорожнього руху №9 від 25.07.2019 року про встановлення пристрою 

регулювання руху(шлагбаум), після чого звернутися на комісію щодо 

встановлення дорожніх знаків. 

 

 11. СЛУХАЛИ: Звернення начальника аварійно-рятувального загону 

спеціального призначення з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській 

області Т. Бугри щодо встановлення світлофорів навпроти виїзду пожежної та 

аварійно-рятувальної техніки АРЗ СП У ДСНС по вул. Б.Хмельницького,92 та 

вул. Надрічна з метою забезпечення безпеки руху та оперативного виїзду 

пожежної та аварійно-рятувальної техніки. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити.  

КБДР рекомендує відповідно до правил дорожнього руху при виїзді 

вмикати проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального 

звукового сигналу, водії інших транспортних засобів зобов’язані давати дорогу і 

забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. 

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

  

12. СЛУХАЛИ: Звернення Вульчина А.І. щодо встановлення 

світлофорів на перехресті вул. Максимовича – Надрічна у зв’язку з 

інтенсивністю руху автомобілів. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

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

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення Похили Є.В. щодо надання дозволу на 

облаштування заїзду до власної земельної ділянки на частині тротуару та 

нанести відповідну розмітку, що забороняє зупинку та стоянку транспортних 

засобів на прилеглій проїзній частині по вул. Шопена,5. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти облаштувати заїзд та нанести дорожню 

розмітку 1.10.2 «Позначення місць, де заборонено стоянку ТЗ» на проїзній 

частині біля буд.№5 по вул. Шопена. 

 

14. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Кріпак М. М. щодо встановлення 

дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса» поруч із приміщенням по виготовленню пам’ятників біля 

міського кладовища. 

ВИРІШИЛИ: 

 Після створення Івано – Франківської ОТГ та приєднання сіл Чукалівка та 

Драгомирчани розроблятиметься нова маршрутна мережа та узгоджуватиметься 

зупинка громадського транспорту в межах даних сіл. 
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15. СЛУХАЛИ: Звернення Лесіва Я.С щодо надання можливості заїзду 

через майданчик для платного паркування до торгового центру для його 

обслуговування на вул. Тичини,9. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 КБДР рекомендує заключити договір з оператором паркування. 

 

16. СЛУХАЛИ: Щодо перекриття заїзду на вул. Шашкевича на 

перехресті вул. Шашкевича,1 – С. Стрільців. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ внести в титульний список робіт на 2020р. встановлення 

металічних стовпців на вул. Шашкевича. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожнього 

знаку 5.16 «Напрямки руху по смугах» на перехресті вул. Микитинецька – 

Незалежності. 

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 дорожнього знаку 5.16 

«Напрямки руху по смугах»-1шт. на перехресті вул. Микитинецька – 

Незалежності. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо облаштування пішохідного 

переходу на вул. Стуса,38, облаштування господарського майданчика та 

облаштування острівців безпеки по вул. Стуса до вул. 24-Серпня. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ спільно з АТП-0928 перенести з вул. Стуса контейнери для 

збору ТПВ у двір на облаштований контейнерний майданчик та доповісти на 

наступному засіданні КБДР. 

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

знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід» -4шт. та нанесення дорожньої 

розмітки 1.14.1 «Пішохідний перехід» на вул. Стуса, 38, а також замовити в 

проектній організації робочі проекти на облаштування острівців безпеки по вул. 

Стуса на відрізку дороги від вул. Миколайчука до вул. 24-Серпня. 

  

19. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення з теле-радіоефірів прибрати 

блоки при заїзді у двір по вул. Достаєвського. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ демонтувати блоки при заїзді у двір на вул. Достаєвського. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Тараса щодо 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Б.Хмельницького,78 (поруч р-ну «Глорія») або на вул. 
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Б.Хмельницького,82. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ спільно з УТІЗ вивчити місце встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. 

Б.Хмельницького. 

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

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. 

Б.Хмельницького. 

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення муніципальної інспекції з благоустрою 

щодо демонтажу самовільно встановлених бетонних блоків у дворі вул. 

Тролейбусна,3-5 поруч з пунктом приймання склотари. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ демонтувати самовільно встановлені бетонні блоки у дворі вул. 

Тролейбусна,3-5 поруч з пунктом приймання склотари. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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