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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 1 від 18.01.2019року
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 «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв’язку;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Баран О.К. – заст. начальника управління генерального плану та містобудівного
кадастру Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини
міської ради;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Строїч А.П. – депутат міської ради;
Царьов В.С. – в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в Івано -Франківській області;
Суходольський О.С. – інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в Івано -Франківській області;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Стахів О.М. – голова правління «Спілка перевізників Івано – Франківська»;
Задорожняк І.М. – начальник першої Державної пожежно - рятувальної частини
УДСНС в Івано – Франківській області;
Волков О.В. – начальник відділу безпеки руху КП «Електроавтотранс».

Порядок денний:
1. Звернення директора Комунального закладу освіти І-ступеня «Молодша
школа імені Софії Русової» Т. Хрепик щодо встановлення дорожнього знаку
заборони в’їзду на територію та блокування заїзду на вул. Василіянок,28.
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2. Звернення жителів вул. Галицька,118-120 щодо зміни встановлення
обмежувальних засобів (шиканів) на встановлення стовпчиків між
трансформаторною підстанцією і будинком Галицька,118, як найбільш
ефективний і безпечний засіб пішохідної зони.
3. Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.3 «Розділення транспортних потоків
протилежних напрямків» та 1.14.1, 1.14.3 «Пішохідний перехід» на вул. Івасюка
та на вул. Миколайчука.
Висновок робочої групи після обстеження:
За підсумками обстеження виявлена ширина проїзної частини має
незначну розбіжність по відношенню до проекту схеми ОДР, а саме на
перехресті Івасюка - Хоткевича та І.Павла-ІІ – Івасюка близько 1м.
Нанесення дорожньої розмітки в 2019р. пропонується виконати з
корегуванням ширини смуг руху у відповідності до нових ДБН.
4. Щодо облаштування пішохідних переходів на вул. Надрічна на ділянці від
ТЦ «Торба» до Пасічнянського моста. (протокол №13 від 01.11.2018р. п.17.).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ та УПП вивчити питання місць облаштування пішохідних
переходів по вул. Надрічна на ділянці дороги від ТЦ «Торба» до Пасічнянського
моста. Після визначення місць УТІЗ внести в титульні списки робіт на 2019р.
нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, встановлення
острівців безпеки, освітлення пішохідних переходів та внести зміни в схему
ОДР.
ДЖКПБ облаштувати пониження бордюрів та підходів до пішохідних
переходів по визначених місцях.
5. Щодо перенесення місця встановлення дорожніх знаків 5.35.1
«Пішохідний перехід» - 2шт. з вул. Сахарова,30 на вул. Шухевичів –
Незалежності.
6. Звернення УПП щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку
заборонено» на вул. Мазепи,114.
Висновок робочої групи після обстеження:
Винести на розгляд КБДР, а саме: встановити дорожні знаки 3.34 «Зупинку
заборонено» та нанести дорожню розмітку 1.4 «Позначення ділянок доріг де
заборонено зупинку».
7. Щодо встановлення болардів на вул. Червоного Хреста зі сторони вул.
Мазепи та зі сторони вул. Шевченка.
8. Протокольне доручення щодо облаштування пішохідного переходу
(влаштування острівців безпеки) біля ЗОШ-28 на вул. Чорновола.
9. Щодо облаштування острівців безпеки на регульованому пішохідному
переході на вул. Довженка (Заравшан).
10. Звернення голови правління ГС «Спілка перевізників ІваноФранківська» Стахіва О.М. щодо:
1. аварійного стану ділянки дороги між вул. Ребета та вул. Дудаєва (через
Лісокомбінат).
2. зміни дорожньої розмітки 1.1 на 1.5 перед поворотом на вул. Чорновола
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з вул. С. Стрільців на відрізку дороги від світлофорного об’єкту до перехрестя
С.Стрільців – Чорновола.
11. Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. Голутяка щодо:
1. на початку вул. Коновальця від повороту з вул. С. Стрільців до зупинки
«Гермес» парна сторона встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено»
та маталеві стовпчики вздовж тротуару;
2. зупинка вул. Коновальця протилежна сторона від зупинки «Гермес» до
перехрестя вулиць Коновальця - С. Стрільців встановити дорожній знак 3.34
«Зупинку заборонено» та маталеві стовпчики вздовж тротуару;
3. заміни суцільної лінії 1.1. на 1.5 для здійснення повороту праворуч з
вул. Коновальця на вул. С. Стрільців або встановлення світлофору на перехресті
вул. С. Стрільців – Шашкевича.
12. Звернення Мельникової О.В. щодо забезпечення ремонту міжбудинкового
проїзду на повороті між вулицею Південний бульвар до заїзду до будинку
Південний бульвар,30.
13. Звернення директора ТзОВ «Карпатська агропромислова компанія»
Метанчука Б.Р. щодо встановлення дорожнього знаку 3.35 «Стоянку
заборонено» або 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Коновальця, 425А, а саме
по ліву сторону під’їзду до приміщень у зв’язку з постійним блокуванням
проїзду до власних приміщень.
14.Звернення ТзОВ "Промвест-ІФ" щодо розгляду та надання дозволу на
заїзд до будівельного майданчика на вул. Пасічна, 42, 44; Горбачевського, 45.
15. Звернення депутата міської ради Федорук О. В. щодо встановлення
таблички з зеленою стрілкою на світлофорі на перехресті вул. Надрічна та вул.
Шевченка ( с. Вовчинець).
16. Звернення заступника директора Департаменту культури з
господарських питань Королик О.В. щодо дорожнього знаку «Обережно
діти» або два пристрої примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) біля Дитячої музичної школи №2 на сквозному проїзді з вул.
С.Стрільців на вул. Мельника.
17. Щодо встановлення відкидних металевих стовпчиків на вул. Вірменська
(біля церкви).

1. СЛУХАЛИ: Звернення директора Комунального закладу освіти Іступеня «Молодша школа імені Софії Русової» Т. Хрепик щодо встановлення
дорожнього знаку заборони в’їзду на територію та блокування заїзду на вул.
Василіянок,28.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
КБДР рекомендує зачиняти ворота.
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2. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Галицька,118-120 щодо зміни
встановлення обмежувальних засобів (шиканів) на встановлення стовпчиків
між трансформаторною підстанцією і будинком Галицька,118, як найбільш
ефективний і безпечний засіб пішохідної зони.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ внести в титул на 2019р. з наступним формулюванням
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості по вул. Галицька,118.
3. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.3 «Розділення
транспортних потоків протилежних напрямків» та 1.14.1, 1.14.3 «Пішохідний
перехід» на вул. Івасюка та на вул. Миколайчука.
ВИРІШИЛИ:
УКБ надати УТІЗ копію погодженої в УПП схеми ОДР по вул. Івасюка.
4. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідних переходів на вул.
Надрічна на ділянці від ТЦ «Торба» до Пасічнянського моста. (протокол №13
від 01.11.2018р. п.17.).
ВИРІШИЛИ:
УТіЗ спільно з УПП
розробити комплексну схему ОДР в якій
передбачити пішохідні переходи по вул. Надрічній з погодженням УПП.
5. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення місця встановлення дорожніх
знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» - 2шт. з вул. Сахарова,30 на вул. Шухевичів
– Незалежності.
ВИРІШИЛИ:
Погодити перенесення місця встановлення дорожніх знаків 5.35.1
«Пішохідний перехід» - 2шт. з вул. Сахарова,30 на вул. Шухевичів –
Незалежності.
6. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожнього знаку
3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Мазепи,114.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 3.34 «Зупинку заборонено»-3шт. та нанести дорожню розмітку 1.4
«Позначення ділянок доріг де заборонено зупинку».
7. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення болардів на вул. Червоного Хреста
зі сторони вул. Мазепи та зі сторони вул. Шевченка.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити автоматичні боларди
на перехресті вулиць Червоного Хреста - Шевченка та Сабата - Шевченка.
8.

СЛУХАЛИ:

Протокольне

доручення

щодо

облаштування
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пішохідного переходу (влаштування острівців безпеки) біля ЗОШ-28 на вул.
Чорновола.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити ПКД на влаштування острівців безпеки біля ЗОШ-28.
9. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування острівців безпеки на
регульованому пішохідному переході на вул. Довженка (Заравшан).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити в проектній організації циклограму світлофорного об’єкта
на вул. Довженка – Сухомлинського навпроти магазину «Заравшан».
КП « Івано - Франківськміськсвітло» відкоригувати циклограму
світлофорного об’єкта.
10. СЛУХАЛИ: Звернення голови правління ГС «Спілка перевізників
Івано-Франківська» Стахіва О.М. щодо:
1. аварійного стану ділянки дороги між вул. Ребета та вул. Дудаєва (через
Лісокомбінат).
2. зміни дорожньої розмітки 1.1 на 1.5 перед поворотом на вул. Чорновола
з вул. С. Стрільців на відрізку дороги від світлофорного об’єкту до перехрестя
С.Стрільців – Чорновола.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ організувати нараду щодо аварійного стану ділянки дороги між вул.
Ребета та вул. Дудаєва (через Лісокомбінат).
УТІЗ при нанесенні дорожньої розмітки змінити дорожню розмітку 1.1 на
1.5 перед поворотом на вул. Чорновола з вул. С. Стрільців на відрізку дороги від
світлофорного об’єкту до перехрестя С.Стрільців – Чорновола та внести зміни в
схему ОДР.
ДЖКПБ підсипати щебенем проблемні ділянки дороги.
11. СЛУХАЛИ: 11. Звернення директора КП «Електроавтотранс» В.
Голутяка щодо:
1. на початку вул. Коновальця від повороту з вул. С. Стрільців до зупинки
«Гермес» парна сторона встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено»
та маталеві стовпчики вздовж тротуару;
2. зупинка вул. Коновальця протилежна сторона від зупинки «Гермес» до
перехрестя вулиць Коновальця - С. Стрільців встановити дорожній знак 3.34
«Зупинку заборонено» та маталеві стовпчики вздовж тротуару;
3. заміни суцільної лінії 1.1. на 1.5 для здійснення повороту праворуч з
вул. Коновальця на вул. С. Стрільців або встановлення світлофору на перехресті
вул. С. Стрільців – Шашкевича.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 3.34 «Зупинку заборонено» -2шт. на початку вул. Коновальця від
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повороту з вул. С. Стрільців.
УТІЗ та УПП вивчити питання щодо збільшення ширини смуги руху або
проїзної частини вул. С.Стрільців для можливості здійснення повороту
великогабаритного автобуса з вул. Коновальця.
12. СЛУХАЛИ: Звернення Мельникової О.В. щодо забезпечення
ремонту міжбудинкового проїзду на повороті між вулицею Південний бульвар
до заїзду до будинку Південний бульвар,30.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ внести в титул робіт на 2019р. ремонт міжбудинкового проїзду
до будинку №30 на вул. Південний бульвар.
13. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Карпатська
агропромислова компанія» Метанчука Б.Р. щодо встановлення дорожнього
знаку 3.35 «Стоянку заборонено» або 3.34 «Зупинку заборонено» на вул.
Коновальця, 425А, а саме по ліву сторону під’їзду до приміщень у зв’язку з
постійним блокуванням проїзду до власних приміщень.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 3.34 «Зупинку заборонено» -2шт. по ліву сторону під’їзду до приміщень.
14. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ "Промвест-ІФ" щодо розгляду та
надання дозволу на заїзд до будівельного майданчика на вул. Пасічна, 42, 44;
Горбачевського, 45.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ винести дане питання на комісію з питань містобудування та
земельних відносин.
15. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Федорук О. В. щодо
встановлення таблички з зеленою стрілкою на світлофорі на перехресті вул.
Надрічна та вул. Шевченка ( с. Вовчинець).
ВИРІШИЛИ:
УТіЗ направити листа балансоутримувачу світлофорного об’єкту голові
с/р с. Вовчинець щодо встановлення таблички з зеленою стрілкою на перехресті
вул. Надрічна та вул. Шевченка ( с. Вовчинець).
16. СЛУХАЛИ: Звернення заступника директора Департаменту
культури з господарських питань Королик О.В. щодо дорожнього знаку
«Обережно діти» або два пристрої примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) біля Дитячої музичної школи №2 на сквозному проїзді з вул.
С.Стрільців на вул. Мельника.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.31 «Житлова зона»-2шт.
УТІЗ внести в титул робіт на 2019 рік встановлення двох пристрої
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) з відповідними
дорожніми знаками 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» та 1.11
«Пагорб».
17. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення відкидних металевих стовпчиків
на вул. Вірменська (біля церкви).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ забезпечити встановлення засобів обмеження руху(блокиратори) на
вул. Вірменська біля церкви.
ДЖКПБ встановити два стовпчика на вул. Мельничука біля болардів.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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