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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 2 від 30.04.2020року 

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»; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Кошик О.І. – директор Управління архітектури, дизайну та містобудівної 

діяльності; 

Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління 

інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою; 

Харук Р.Р. - депутат міської ради, представник Асоціації перевізників Івано-

Франківська; 

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

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

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

патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

Шутка В.М. – в.о. директора КП « Івано - Франківськміськсвітло»; 

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

 

Порядок денний: 

1. Протокольне доручення з теле-радіоефірів, а саме: 

1. щодо можливості встановлення пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Сухомлинського (біля котельні). 

2. звернути увагу на не санкціоновано встановлені пристрої примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Витвицького. 

2. Звернення ФОП Палюги Р.І. щодо надання дозволу в’їзду транспортних 

засобів BMW Х-3 АТ 8070 СХ та FORD TRANSIT АТ 7236 СВ у центральну 

частину міста у вихідні та святкові дні для доставки товару в «Пінта Паб» на 

вул Незалежності,10а зі сторони вул. Галицька (Пасаж) на вул. Грушевського до 

банку Аваль. 
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3. Звернення Бурлак М.В. щодо надання дозволу на в’їзд на площу 

Міцкевича,8а та вул. Незалежності (стометрівка) до «Стріт – кофе» з метою 

підвезення товару транспортним засобом АТ 0923 СН (мерседес спринтер). 

4. Звернення в. о. голови територіального комітету мікрорайону Опришівці 

Рудницького В.Я. щодо встановлення дорожнього знаку 2.1 «Дати дорогу» при 

виїзді з вул. Опришівецької на вул. Челюскінців. 

5. Вимога УПП щодо демонтажу дорожніх знаків 7.2.1 «Зона дії» - 2шт. (біля 

АТБ, після посадкового майданчика тролейбуса на вул. Мельника) та 

встановити 7.2.3 «Зона дії» - 2шт. на вул. Мельника. 

6. Протокольне доручення міського голови щодо можливості розширення 

тротуарів в центральній частині міста та проблеми паркування машин на 

проїжджій частині. 

7. Звернення мешканки вул. Пилипа Орлика,8 щодо встановлення 

обмежувальних стовпчиків біля пам’ятника Пилипу Орлику в зв’язку з 

паркуванням автомобілів на газоні. 

8. Звернення начальника адміністративно-господарського управління 

Івано-Франківської міської ради О. Хімія, а саме: 

1. надання дозволу на проїзд службового автомобіля по вул. Незалежності 

з боку будівлі Незалежності,3 (пасаж «Гартенбергів») для обслуговування 

управління надання адміністративних послуг та управління реєстраційних 

процедур за адресою вул. Незалежності,9. 

2. надання дозволу на безкоштовний проїзд на площу Ринок службового 

автомобіля (Фольксваген Шаран 555-08 ІС) для обслуговування будівлі на 

площі Ринок,4 (Ратуша). 

 3. надання дозволу на проїзд на вул. С. Мартинця – Грушевського в 

неділю для виконання службових обов’язків транспорту адміністративно-

господарського управління. 

9. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. про нанесення розмітки 

1.10.2 «Зупинку та стоянку заборонено» та встановлення обмежувальних 

стовпчиків на краю тротуару для унеможливлення паркування на тротуарах по 

обидва боки при заїзді у двір по вул. Коновальця,136,136а,136б зі сторони вул. 

Коновальця. 

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

1. збільшення посадкового майданчика (кишені) зупинки «ЦУМ» по вул. 

Галицька в напрямку мікрорайону Пасічна (шляхом перенесення стоянки таксі). 

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

початку вул. Мазепи,20 (заїзд з вул. С.Стрільців) до вул. Мазепи,34. 

3. на перехресті Південного бульвару та вул. Бельведерська,40 (на 

повороті ліворуч) встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено» та 

табличку 7.2.2 «Зона дії 20м». 

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

доцільності зупинки по вул. Володимира Великого напроти кав’ярні «Кава 

Станіслава» та демонтажу дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса». 
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12. Звернення ПП Гимона А.В. щодо незаконного встановлення паркана по 

вул. Целевича,34 корпус,1, який обмежує доступ до крамниці дитячого одягу 

«Лайк». 

13. Повторне звернення отця Семенича П.Д щодо надання дозволу на 

встановлення обмежувачів руху (жабок) при виїзді з гаражу на вул. Короля 

Данила,16Б. 

14. Звернення директора БО «Благодійний фонд «Фундація імені Короля 

Юрія» О. Париляка щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку 

заборонено» -2шт. з табличками 7.2.2 «Зона дії -20м»-2шт. та нанесення 

дорожньої розмітки 1.4 по обох сторонах вулиці Чорновола,23 за10м до виїзду з 

земельної ділянки і 10м після виїзду з неї, дозволить запобігти подальшим 

порушенням правил дорожнього руху. 

15. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо відкриття 

двосмугового руху на вул. С.Бандери у напрямку центру міста або запланувати 

розширення проїзної частини вул. С. Бандери. 

16. Звернення голови ОСББ «Пролісок» Домбровської Л.Д. щодо розгляду 

питання встановлення металевої огорожі ОСББ «Пролісок» на земельній 

ділянці на вул. Г.Хоткевича поруч будинку № 44В. 

17. Звернення Михайловської О.В. щодо відновлення дорожнього знаку 5.41.1 

«Пункт зупинки автобуса» на набережній ім. В. Стефаника – Левицького, а 

також при можливості встановити павільйон-зупинку.  

18. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо збільшення третьої 

смуги для можливості переїзду більше транспорту із другої середньої смуги на 

вул. Незалежності у напрямку до перехрестя з вул.Мельника. 

19. Звернення Саїка О.І. щодо встановлення дорожніх знаків 4.14 «Доріжка 

для пішоходів та велосипедистів» на всіх заїздах у пішохідні частини міста, 

парк ім. Т. Г. Шевченка та площу Ринок. 

20. Звернення начальника служби судової охорони А. Маланія щодо 

розроблення схеми організації дорожнього руху та вирішення питання 

встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на куті вул. 

Незалежності – Нова. 

21. Звернення Ю. Клочко щодо встановлення дорожніх знаків 4.10 «Круговий 

рух» та 2.1 «Дати дорогу» перед кільцем на вул. Надрічній. 

22. Звернення УПП щодо вжиття відповідних заходів у виявлених п’яти 

потенційних місцях концентрації ДТП: 

1. Вул. Коновальця, 130(ОДКЛ); 

2. Вул. Коновальця, 221(ТЦ «Велмарт»); 

3. Вул. Г. Хоткевича, 63-69(від пішохідного переходу ТЦ «Дарницький» до 

пішохідного переходу ТЦ «АТБ»; 

4. Вул. Бандери, 60-66(від пішохідного переходу ОБТІ до перехрестя з вул. 

Побутова); 

5. Вул. Грушевського, 29-37. 

та вжиття відповідних заходів на двох місцях з підвищеною аварійністю: 

1.Вул.Вовчинецька, 223 (ТЦ «Велес). 
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2.Вул. Вовчинецька 225-227(автозаправка «ОККО» пішохідний перехід). 

23. Звернення депутата міської ради В. Скиданчука з проханням надання 

дозволу на встановлення шлагбаума у дворі будинку по вул. Івасюка, 52. 

24. Звернення ректора Івано-Франківського Національного університету 

нафти і газу Є. Крижанівського та начальника ДСНС В. Мацалака щодо 

вирішення питання розблокування під’їзних шляхів до гуртожитку №2 

ІФНТУНГ по вул. Військових ветеранів, 8а. 

25. Звернення Голови " ОСББ Угорницька 10А"  щодо демонтажу незаконно 

встановлених парковочних бар’єрів  біля буд. 10а по вул. Угорницькій. 

26. Звернення Бабенка Миколи Миколайовича щодо погодження схеми 

окремих елементів огорожі та встановлення хвіртки та воріт на прибудинковій 

території по вул. Вовчинецькій, 4. 

27. Звернення Костинюка Олександра Андрійовича щодо погодження 

локацій велостійок. 

28. Звернення директора КП "Теплий дім" з проханням розблокування 

міжбудинкових проїздів в дворах мікрорайонів міста задля збереження доступу 

до будинків аварійних служб в разі виникнення надзвичайних ситуацій, за 

наступними адресами: 

1-Миколайчука,22 (металеві стовпчики); 

2-Галицька, 26, 49 (ворота); 

3-Галицька, 24, Васильянок, 35,66 (ворота); 

4-Берегова, 34,  (бетонні блоки); 

5-наб. ім. В. Стефаника,4,6 (бетонне кільце між будинками); 

6-наб. ім. В. Стефаника, 12, 18 (бетонна тумба для квітів між будинками); 

7-Галицька, 47 (1 під’їзд-бетонний блок та шлагбаум, 3 під’їзд- металеві 

стовпчики та шлагбаум); 

8-Галицька, 53 (металеві стовпчики та бетонні блоки); 

9-Галицька, 59 (1 під’їзд - бетонні клумби та колеса, 3 під’їзд- зрізане дерево, 4 

під’їзд- колеса, клумби); 

10-бул. Північний, 6 (1 під’їзд-металеві стовпчики); 

11-Довга, 47 (з вул. Пашницького та від смітників-бетонні блоки); 

12-Дністровська, 63 (шлагбаум); 

13-Пулюя, 2 (бетонні клумби для квітів); 

14-Карпатська,8 (бетонні блоки); 

15-Берегова, 32 (2 під’їзд-металеві стовпчики); 

16-Бобикевича, 10 (4 під’їзд-металеві стовпчики); 

17-Карпатська, 14 (8 під’їзд з торця будинку-бетонні конструкції, 2 під’їзд-

металеві стовпчики); 

18-чорновола, 140 (металевий ящик, блоки); 

19-Чорновола, 132-134, 136, 142, 144 (блоки); 

20-Сухомлинського, 2а (корпус 1-блоки); 

21-Гвардійська, 5 (бетонні блоки позаду); 

22-Сорохтея, 30 (колеса); 

23-С. Бандери, 6, 10б, 14, 62, 62 к. 2 (бетонні клумби); 
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24-Чорновола, 37, 60, 65 (ворота); 

25-Республіканська, 5а (металеві стовпчики); 

26-С.Стецько, 7а (колесо); 

27-Сахарова,27, 30, 31, 33 (стовпчики); 

28-Коновальця, 90,147 (бетонні тумби); 

29-Незалежності, 103,121 (бетонні тумби); 

30-Сахарова,25 (бетонні клумби); 

31-Залізнична, 121 (бетонні клумби); 

32-Сорохтея, 37а (стовпчики); 

33-С. Бандери, 69 (стовпчики); 

34-Коновальця, 109,135 (стовпчики); 

35-Сахарова,34а (стовпчики, ланцюг); 

36-С. Бандери,8а,10,10а (бетонні кулі); 

37-Сахарова, 29 (бетонні кулі); 

38-Франка, 10а, 36 (ворота); 

39-Хіміків, 17а (проїзд до школи перекрито бетоном); 

40-Тролейбусна, 14 (перекрито арку бетонним блоком); 

41Целевича, 20 (перекрито арку бетонним блоком); 

42-Угорницька, 12а (шлагбаум, виїзд на вул. Івасюка); 

43-Білозіра, 4 (бетонні блоки, виїзд на вул. Кисілевської); 

44-Івасюка,58 (металеві стовпчики з перекладеною, виїзд на вул. Івасюка); 

45-Нова, 19а-19 (металеві стовпчики); 

46-Надвірнянська, 34 (шлагбаум до буд. Г.Хоткевича, 46 к.5); 

47-Манюха, 2, 4 (шлагбаум); 

48-Бельведерська, 42 (шлагбаум); 

49-Мазепи, 45,58 (шлагбаум); 

50-Тичини, 20 (колеса); 

51-Мазепи, 59, 61 (бетонні конструкції); 

52-Мазепи, 52 (стовпчики); 

53-Мазепи, 87 (металеві конструкції); 

54-Млинарська, 40 (блоки); 

55-Привокзальна, 24 (бетонні блоки); 

56-Привокзальна, 9 (металевий паркан з однієї сторони); 

57-Вовчинецька, 215а (металевий паркан з однієї сторони). 

 

29. Звернення депутата міської ради Харука Р. Р. щодо встановлення 

дорожніх знаків, які б забороняли рух транспорту на озеро біля ресторану 

«Гражда» на вул. Пасічна, 54. 

 

 1. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення з теле-радіоефірів, а саме: 

1. щодо можливості встановлення пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Сухомлинського (біля котельні). 

2. звернути увагу на не санкціоновано встановлені пристрої примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Витвицького. 
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ВИРІШИЛИ: 

 1.Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) по вул. Сухомлинського (біля котельні) у зв’язку з 

відсутністю інтенсивності руху транспорту. 

2. Без розгляду, оскільки лежачі поліцейські на вул. Витвицького не 

виявлено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Палюги Р.І. щодо надання дозволу 

в’їзду транспортних засобів BMW Х-3 АТ 8070 СХ та FORD TRANSIT АТ 7236 

СВ у центральну частину міста у вихідні та святкові дні для доставки товару в 

«Пінта Паб» на вул Незалежності,10а зі сторони вул. Галицька (Пасаж) на вул. 

Грушевського до банку Аваль. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 КБДР рекомендує здійснювати підвезення товару в робочі дні. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення Бурлак М.В. щодо надання дозволу на в’їзд 

на площу Міцкевича,8а та вул. Незалежності (стометрівка) до «Стріт – кофе» з 

метою підвезення товару транспортним засобом АТ 0923 СН (мерседес 

спринтер). 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 КБДР рекомендує здійснювати підвезення товару на вул. Незалежності 

(стометрівка) до «Стріт – кофе» зі сторони вул. Шашкевича, а на площу 

Міцкевича,8а зі сторони вул. Крушельницької або вул. Курбаса. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення в. о. голови територіального комітету 

мікрорайону Опришівці Рудницького В.Я. щодо встановлення дорожнього 

знаку 2.1 «Дати дорогу» при виїзді з вул. Опришівецької на вул. Челюскінців. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

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

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 2.1 

«Дати дорогу» - 1шт. при виїзді з вул. Опришівецької на вул. Челюскінців. 

 

5. СЛУХАЛИ: Вимога УПП щодо демонтажу дорожніх знаків 7.2.1 

«Зона дії» - 2шт. (біля АТБ, після посадкового майданчика тролейбуса на вул. 

Мельника) та встановити 7.2.3 «Зона дії» - 2шт. на вул. Мельника. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ привести у відповідність встановлені дорожні знаки відповідно до 

затвердженої схеми ОДР вул. Мельника. 
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6. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення міського голови щодо 

можливості розширення тротуарів в центральній частині міста та проблеми 

паркування машин на проїжджій частині. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися до Фінансового управління про виділення коштів для 

розробки схеми ОДР в центральній частині міста. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення мешканки вул. Пилипа Орлика,8 щодо 

встановлення обмежувальних стовпчиків біля пам’ятника Пилипу Орлику в 

зв’язку з паркуванням автомобілів на газоні. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ внести в титул робіт по встановленню металічних стовпчиків 

біля пам’ятника Пилипу Орлику. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення начальника адміністративно-

господарського управління Івано-Франківської міської ради О. Хімія, а 

саме: 

1. надання дозволу на проїзд службового автомобіля по вул. Незалежності 

з боку будівлі Незалежності,3 (пасаж «Гартенбергів») для обслуговування 

управління надання адміністративних послуг та управління реєстраційних 

процедур за адресою вул. Незалежності,9. 

2. надання дозволу на безкоштовний проїзд на площу Ринок службового 

автомобіля (Фольксваген Шаран 555-08 ІС) для обслуговування будівлі на 

площі Ринок,4 (Ратуша). 

 3. надання дозволу на проїзд на вул. С. Мартинця – Грушевського в 

неділю для виконання службових обов’язків транспорту адміністративно-

господарського управління. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити.  

УТІЗ звернутися листом до оператора з платного паркування І 

паркувальної зони ФОП Сочавська У. П. щодо надання дозволу на 

безкоштовний проїзд на площу Ринок службового автомобіля (Фольксваген 

Шаран 555-08 ІС) для обслуговування будівлі на площі Ринок,4 (Ратуша). 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. про 

нанесення розмітки 1.10.2 «Зупинку та стоянку заборонено» та встановлення 

обмежувальних стовпчиків на краю тротуару для унеможливлення паркування 

на тротуарах по обидва боки при заїзді у двір по вул. Коновальця,136,136а,136б 

зі сторони вул. Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП МДК перенести дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено» ближче до 

дороги на вул. Коновальця. 
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10. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. 

Голутяка щодо: 

1. збільшення посадкового майданчика (кишені) зупинки «ЦУМ» по вул. 

Галицька в напрямку мікрорайону Пасічна (шляхом перенесення стоянки таксі). 

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

початку вул. Мазепи,20 (заїзд з вул. С.Стрільців) до вул. Мазепи,34. 

3. на перехресті Південного бульвару та вул. Бельведерська,40 (на 

повороті ліворуч) встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено» та 

табличку 7.2.2 «Зона дії 20м». 

ВИРІШИЛИ: 

 1.УТІЗ направити листа в Уктрансбезпеку щодо проведення перевірки 

приміських автобусів, які стоять на зупинці громадського транспорту «ЦУМ» 

по вул. Галицька в напрямку м-ну «Пасічна». 

 2. УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

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

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 3.34 

«Зупинку заборонено» - 2шт. на початку вул. Мазепи,20 (заїзд з вул. 

С.Стрільців) до вул. Мазепи,34. 

 3. УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

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

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожній знак 3.34 

«Зупинку заборонено» та табличку 7.2.2 «Зона дії 20м» на перехресті 

Південного бульвару та вул. Бельведерська,40 (на повороті ліворуч). 

 

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

Голутяка щодо доцільності зупинки по вул. Володимира Великого напроти 

кав’ярні «Кава Станіслава» та демонтажу дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса». 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.17 «Позначення зупинки маршрутних 

ДТЗ» на зупинці громадського транспорту по вул. Володимира Великого. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Гимона А.В. щодо незаконного 

встановлення паркана по вул. Целевича,34 корпус,1, який обмежує доступ до 

крамниці дитячого одягу «Лайк». 

ВИРІШИЛИ: 

 УКБ надати УТІЗ копію схеми проекту з облаштуванням тротуарів та 

дороги по вул. Целевича,34. 

 

13. СЛУХАЛИ: Повторне звернення отця Семенича П.Д щодо надання 

дозволу на встановлення обмежувачів руху (жабок) при виїзді з гаражу на вул. 

Короля Данила,16Б. 

ВИРІШИЛИ: 
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КБДР рекомендує нанести дорожню розмітку 1.10.2 «Позначення місць, 

де заборонено стоянку ДТЗ» при виїзді з гаражу на вул. Короля Данила,16Б. 

Відмовити у встановлені обмежувачів руху (жабок) при виїзді з гаражу на 

вул. Короля Данила,16Б. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення директора БО «Благодійний фонд 

«Фундація імені Короля Юрія» О. Париляка щодо встановлення дорожніх 

знаків 3.34 «Зупинку заборонено» -2шт. з табличками 7.2.2 «Зона дії -20м»-2шт. 

та нанесення дорожньої розмітки 1.4 по обох сторонах вулиці Чорновола,23 

за10м до виїзду з земельної ділянки і 10м після виїзду з неї, дозволить запобігти 

подальшим порушенням правил дорожнього руху. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти встановити дорожні знаки 3.34 «Зупинку 

заборонено» -2шт. з табличками 7.2.2 «Зона дії -20м»-2шт. та нанесення 

дорожньої розмітки 1.4 по обох сторонах вулиці Чорновола,23 за10м до виїзду з 

земельної ділянки і 10м після виїзду, а також встановити металічні стовпчики 

вздовж тротуару. 

 УТІЗ після вжиття заходів внести зміни в схему ОДР по вул. Чорновола. 

 

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

відкриття двосмугового руху на вул. С.Бандери у напрямку центру міста або 

запланувати розширення проїзної частини вул. С. Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити, оскільки по вул. Бандери в одну і другу сторону здійснюють 

проїзд тролейбуси КП «Електроавтотранс», відповідно ширина проїжджої 

частини недостатня для відкриття двосмугового руху. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Пролісок» Домбровської 

Л.Д. щодо розгляду питання встановлення металевої огорожі ОСББ «Пролісок» 

на земельній ділянці на вул. Г.Хоткевича поруч будинку № 44В. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення Михайловської О.В. щодо відновлення 

дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» на набережній ім. В. 

Стефаника – Левицького, а також при можливості встановити павільйон-

зупинку.  

ВИРІШИЛИ: 

 КП МДК відновити дорожній знак 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» на 

набережній ім. В. Стефаника – Левицького. Відмовити у встановленні 

павільйону. 
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18. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

збільшення третьої смуги для можливості переїзду більше транспорту із другої 

середньої смуги на вул. Незалежності у напрямку до перехрестя з вул.Мельника. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити, оскільки немає завантаженості транспорту при русі ліворуч на 

вул. Мельника. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Саїка О.І. щодо встановлення дорожніх 

знаків 4.14 «Доріжка для пішоходів та велосипедистів» на всіх заїздах у 

пішохідні частини міста, парк ім. Т. Г. Шевченка та площу Ринок. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР рекомендує надати в УТІЗ конкретний перелік адрес встановлення 

дорожніх знаків 4.14 «Доріжка для пішоходів та велосипедистів».  

УТІЗ після надання адрес винести дане питання на КБДР. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення начальника служби судової охорони А. 

Маланія щодо розроблення схеми організації дорожнього руху та вирішення 

питання встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на куті вул. 

Незалежності – Нова. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

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

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 3.34 

«Зупинку заборонено» - 1шт. на куті вул. Незалежності – Нова.  

УТІЗ внести зміни в схему організації дорожнього руху по вул. 

Незалежності. 

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення Ю. Клочко щодо встановлення дорожніх 

знаків 4.10 «Круговий рух» та 2.1 «Дати дорогу» перед кільцем на вул. 

Надрічній. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

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

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 4.10 

«Круговий рух» та 2.1 «Дати дорогу» перед кільцем на вул. Надрічній. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо вжиття відповідних заходів у 

виявлених п’яти потенційних місцях концентрації ДТП: 

1. Вул. Коновальця, 130(ОДКЛ); 

2. Вул. Коновальця, 221(ТЦ «Велмарт»); 

3. Вул. Г. Хоткевича, 63-69(від пішохідного переходу ТЦ «Дарницький» до 

пішохідного переходу ТЦ «АТБ»; 

4. Вул. Бандери, 60-66(від пішохідного переходу ОБТІ до перехрестя з вул. 

Побутова); 
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5. Вул. Грушевського, 29-37. 

та вжиття відповідних заходів на двох місцях з підвищеною аварійністю: 

1.Вул.Вовчинецька, 223 (ТЦ «Велес). 

2.Вул. Вовчинецька 225-227(автозаправка «ОККО» пішохідний перехід). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ спільно з УПП провести обстеження та винести на наступне 

засідання КБДР. 

 
23. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Скиданчука з 

проханням надання дозволу на встановлення шлагбаума у дворі будинку по вул. 

Івасюка, 52. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення шлагбауму за власні кошти мешканців на вул. 

Івасюка,52 за умови використання тільки в нічний час та надання пультів 

аварійним службам КП «Івано-Франківськводоекотехпром», ДМП «Івано – 

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

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

управління патрульної поліції, аварійна газова служба. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення ректора Івано-Франківського 

Національного університету нафти і газу Є. Крижанівського та начальника 

ДСНС В. Мацалака щодо вирішення питання розблокування під’їзних шляхів 

до гуртожитку №2 ІФНТУНГ по вул. Військових ветеранів, 8а. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ доопрацювати дане питання та винести на наступне засідання 

КБДР. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення Голови " ОСББ Угорницька 10А"  щодо 

демонтажу незаконно встановлених парковочних бар’єрів біля буд. 10а по вул. 

Угорницькій. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. Голові " ОСББ Угорницька 10А" демонтувати незаконно 

встановлені парковочні бар’єри біля буд. 10а по вул. Угорницькій. 

 

26. СЛУХАЛИ: Звернення Бабенка Миколи Миколайовича щодо 

погодження схеми окремих елементів огорожі та встановлення хвіртки та воріт 

на прибудинковій території по вул. Вовчинецькій, 4. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити схему окремих елементів огорожі та встановлення хвіртки, 

воріт на прибудинковій території по вул. Вовчинецькій, 4.  

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення Костинюка Олександра Андрійовича щодо 

погодження локацій велостійок. 

ВИРІШИЛИ: 
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 ДЖКПБ доопрацювати дане питання та винести на наступне засідання 

КБДР. 

 

28. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП "Теплий дім" з проханням 

розблокування міжбудинкових проїздів в дворах мікрорайонів міста задля 

збереження доступу до будинків аварійних служб в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, за наступними адресами: 

1-Миколайчука,22 (металеві стовпчики); 

2-Галицька, 26, 49 (ворота); 

3-Галицька, 24, Васильянок, 35,66 (ворота); 

4-Берегова, 34,  (бетонні блоки); 

5-наб. ім. В. Стефаника,4,6 (бетонне кільце між будинками); 

6-наб. ім. В. Стефаника, 12, 18 (бетонна тумба для квітів між будинками); 

7-Галицька, 47 (1 під’їзд-бетонний блок та шлагбаум, 3 під’їзд- металеві 

стовпчики та шлагбаум); 

8-Галицька, 53 (металеві стовпчики та бетонні блоки); 

9-Галицька, 59 (1 під’їзд - бетонні клумби та колеса, 3 під’їзд- зрізане дерево, 4 

під’їзд- колеса, клумби); 

10-бул. Північний, 6 (1 під’їзд-металеві стовпчики); 

11-Довга, 47 (з вул. Пашницького та від смітників-бетонні блоки); 

12-Дністровська, 63 (шлагбаум); 

13-Пулюя, 2 (бетонні клумби для квітів); 

14-Карпатська,8 (бетонні блоки); 

15-Берегова, 32 (2 під’їзд-металеві стовпчики); 

16-Бобикевича, 10 (4 під’їзд-металеві стовпчики); 

17-Карпатська, 14 (8 під’їзд з торця будинку-бетонні конструкції, 2 під’їзд-

металеві стовпчики); 

18-чорновола, 140 (металевий ящик, блоки); 

19-Чорновола, 132-134, 136, 142, 144 (блоки); 

20-Сухомлинського, 2а (корпус 1-блоки); 

21-Гвардійська, 5 (бетонні блоки позаду); 

22-Сорохтея, 30 (колеса); 

23-С. Бандери, 6, 10б, 14, 62, 62 к. 2 (бетонні клумби); 

24-Чорновола, 37, 60, 65 (ворота); 

25-Республіканська, 5а (металеві стовпчики); 

26-С.Стецько, 7а (колесо); 

27-Сахарова,27, 30, 31, 33 (стовпчики); 

28-Коновальця, 90,147 (бетонні тумби); 

29-Незалежності, 103,121 (бетонні тумби); 

30-Сахарова,25 (бетонні клумби); 

31-Залізнична, 121 (бетонні клумби); 

32-Сорохтея, 37а (стовпчики); 

33-С. Бандери, 69 (стовпчики); 

34-Коновальця, 109,135 (стовпчики); 
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35-Сахарова,34а (стовпчики, ланцюг); 

36-С. Бандери,8а,10,10а (бетонні кулі); 

37-Сахарова, 29 (бетонні кулі); 

38-Франка, 10а, 36 (ворота); 

39-Хіміків, 17а (проїзд до школи перекрито бетоном); 

40-Тролейбусна, 14 (перекрито арку бетонним блоком); 

41Целевича, 20 (перекрито арку бетонним блоком); 

42-Угорницька, 12а (шлагбаум, виїзд на вул. Івасюка); 

43-Білозіра, 4 (бетонні блоки, виїзд на вул. Кисілевської); 

44-Івасюка,58 (металеві стовпчики з перекладеною, виїзд на вул. Івасюка); 

45-Нова, 19а-19 (металеві стовпчики); 

46-Надвірнянська, 34 (шлагбаум до буд. Г.Хоткевича, 46 к.5); 

47-Манюха, 2, 4 (шлагбаум); 

48-Бельведерська, 42 (шлагбаум); 

49-Мазепи, 45,58 (шлагбаум); 

50-Тичини, 20 (колеса); 

51-Мазепи, 59, 61 (бетонні конструкції); 

52-Мазепи, 52 (стовпчики); 

53-Мазепи, 87 (металеві конструкції); 

54-Млинарська, 40 (блоки); 

55-Привокзальна, 24 (бетонні блоки); 

56-Привокзальна, 9 (металевий паркан з однієї сторони); 

57-Вовчинецька, 215а (металевий паркан з однієї сторони). 

ВИРІШИЛИ: 

 КП «Муніципальний добродій» обстежити дані адреси та надати 

пропозиції в ДЖКПБ для повторного винесення на розгляд міської комісії з 

питань безпеки дорожнього руху. 

 

 29. Звернення депутата міської ради Харука Р. Р. щодо встановлення 

дорожніх знаків, які б забороняли рух транспорту на озеро біля ресторану 

«Гражда» на вул. Пасічна, 54. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП «МДК» відновити встановлений дорожній знак 5.31 «Житлова зона» 

біля ресторану «Гражда». 

 УТІЗ та УПП вивчити дане питання та винести на слідуюче засідання 

міської комісії з питань безпеки дорожнього руху. 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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