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Версія 01 

Змінено сторінок 00/7 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 3 від 15.05.2020року 

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»; 

Баран О.К. – заст. начальника відділу генерального плану міста, Управління 

архітектури, дизайну та містобудівної діяльності; 

Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління 

інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою; 

Кузик Я. Б. – ведучий інженер управління капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 

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

Франківська; 

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

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

Суходольський О.С. – ст. 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 голови ОСББ «Пролісок» Домбровської Л.Д. щодо розгляду 

питання встановлення металевої огорожі ОСББ «Пролісок» на земельній 

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

2. 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»; 
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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: 

6. Вул. Вовчинецька, 223 (ТЦ «Велес). 

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

Висновок робочої групи після обстеження: 

1. На вул. Коновальця, 130 (ОДКЛ) облаштувати перильне огородження з 

двох сторін пішохідного переходу на відстані 40м, облаштувати освітлення ПП 

та нанести дорожню розмітку 1.14.3. 

2. На вул. Коновальця, 221 (ТЦ «Велмарт») комплекс заходів щодо 

покращення умов та безпеки дорожнього руху передбачений в РП «Нове 

будівництво світлофорів на вул. Сорохтея - Коновальця». 

3. На вул. Г. Хоткевича, 63-69 облаштувати перильне огородження з двох 

сторін вулиці від ТЦ АТБ до ТЦ «Дарницький», а також облаштувати 

освітлення ПП. 

4. На вул. Бандери,60-66 поновити дорожню розмітку. 

5. На вул. Грушевського, 29-37 встановити берлінські подушки перед 

пішохідними переходами, облаштувати освітлення пішохідного переходу, 

обрізати зелені насадження. 

6. На вул. Вовчинецька, 223 (ТЦ «Велес) перенести зупинку ГТ та 

облаштувати заїзну кишеню  

7. На вул. Вовчинецька, 225-227 поновити дорожню розмітку відповідно 

до схеми ОДР. 

3. Звернення КНП «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської 

міської ради» щодо проблеми проїзду санітарного транспорту для надання 

екстреної медичної допомоги дітям по вул. Крука у зв’язку з хаотичним 

паркуванням автомобілів. 

4. 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. 

5. Звернення Шахпалангова А.А. щодо надання дозволу на встановлення 

стаціонарного обмежувача руху біля будинку № 37а по вул. Сорохтея. 

6. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо облаштування 

паркувальної зони поруч Митного поста «Прикарпаття» митниці ДФС на вул. 

Польова. 

7. Звернення начальника УКБ Р. Галіпчака щодо погодження організації 

дорожнього руху по вул. Панаса Мирного під час виконання робіт по врізці 

тепломережі на об’єкті «Будівництво вулиці Північний бульвар на ділянці від 

вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в м. Івано-Франківську» на період з 

18.05.2020р. по 21.05.2020р.  

8. Звернення в. о. старости с. Черніїв Грейди Б.Д. щодо розробки схеми 

дорожнього руху с. Черніїв та встановити обмежувальні дорожні знаки також 

обмежити рух великогабаритного вантажного транспорту житловою частиною 
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села, а саме в’їзд з дороги Івано-Франківськ - Надвірна на вул. С. Стрільців, 

І.Франка, Стасюка та з вул. Хриплинська на вул. Д. Галицького та 

вул.Грушевського. 

9. Звернення власників будинків № 30, 30а, 34 вул. С. Стрільців щодо 

надання погодження встановлення засобу обмеження руху (шлагбаум) при в’їзді 

у двір за власні кошти. 

10. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. та мешканців будинку 

№ 25, 25а вул. Вовчинецька з проханням надання дозволу на встановлення 

шлагбауму у дворі будинку зі сторони вул. Вовчинецької за власні кошти. 

11. Щодо встановлення обмежувачів руху на заїзді до Івано-Франківської 

міської ради на вул. Мельничука. 

12. Звернення УКБ щодо надання дозволу на проведення земляних робіт та 

узгодити схему ОДР з перекриттям вул. Тичини для виконання робіт по 

перенесенню інженерних мереж по будівництву вулиці Північний бульвар на 

ділянці від вул. Бельведерської до вул. П. Мирного. 

13. Звернення ТзОВ «Респект Дентал ІФ» щодо благоустрою прилеглої 

території біля стоматологічного центру в м. Івано-Франківську бульвар 

Південний,24А. 

14. Звернення Костинюка Олександра Андрійовича щодо погодження 

локацій велостійок за адресами, вул. Незалежності (стометрівка), вул. 

Незалежності (магазин «Reebook» початок стометрівки), Вічевий майдан, Сквер 

Руської Трійці (позаду мед академії), Міська Ратуша (Івано-Франківський 

краєзнавчий музей), Парк Воїнів афганців. 

15. Щодо перекриття проїзду зі сторони будинку № 118 по вул. Галицька та зі 

сторони будинку № 112в по вул. Галицька. 

16. Звернення УКБ щодо надання дозволу на виконання земляних робіт(на 

тротуарі) з переключення водопроводу по вул. Військових Ветеранів,2-4. 

 

 

 

 

1. 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: 

 Без розгляду. Дане питання винести на наступне засідання КБДР. 

 

2. 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. 
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Побутова); 

5. Вул. Грушевського, 29-37. 

Та вжиття відповідних заходів на двох місцях з підвищеною аварійністю: 

6. Вул. Вовчинецька, 223 (ТЦ «Велес). 

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

ВИРІШИЛИ: 

 1. УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт облаштування освітлення пішохідного переходу та нанести дорожню 

розмітку 1.14.3 на вул. Коновальця, 130 (ОДКЛ). 

 2. УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт по встановленню дорожніх знаків. Після проведення тендеру та укладення 

договору на закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожнього знаку 4.2 

«Рух праворуч» - 1шт. на вул. Коновальця – Сорохтея. Поновити дорожню 

розмітку. 

 3. ДЖКПБ на вул. Г. Хоткевича, 63-69 облаштувати перильне 

огородження від ТЦ «Дарницький» до буд. № 44корп.3 вул. Хоткевича. 

 4. УТІЗ при наявності бюджетних призначень поновити дорожню 

розмітку на вул. Бандери. 

 5. УТІЗ при наявності бюджетних призначень на вул. Грушевського, 29-37 

встановити пристрої примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) 

по одній смузі руху перед пішохідним переходом на вул. Грушевського-

Шпитальна. 

 ДЖКПБ почистити зелені насадження на вул. Грушевського для 

видимості дорожніх знаків. 

 6. ДЖКПБ внести в титульний список робіт облаштування заїзної кишені 

на вул. Вовчинецька, 223 (ТЦ «Велес). 

КП МДК перенести дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 

5.41.2«Кінець пункту зупинки автобуса». 

7. УТІЗ при наявності бюджетних призначень поновити дорожню 

розмітку відповідно до схеми ОДР на вул. Вовчинецька. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення КНП «Міська дитяча клінічна лікарня 

Івано-Франківської міської ради» щодо проблеми проїзду санітарного 

транспорту для надання екстреної медичної допомоги дітям по вул. Крука у 

зв’язку з хаотичним паркуванням автомобілів. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт на встановлення дорожніх знаків. Після проведення тендеру та укладення 

договору на закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожнього знаку 3.34 

«Зупинку заборонено» - 2шт. на вул. Крука. 

 

4. СЛУХАЛИ: 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. 
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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 3.2 

«Рух механічних транспортних засобів заборонено» - 1шт. на озеро за стоянкою 

ресторану «Гражда» на вул. Пасічна, 54. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення Шахпалангова А.А. щодо надання дозволу на 

встановлення стаціонарного обмежувача руху біля будинку № 37а по вул. 

Сорохтея. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 ДЖКПБ демонтувати незаконно встановлений обмежувач руху біля 

будинку № 37а по вул. Сорохтея. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо 

облаштування паркувальної зони поруч Митного поста «Прикарпаття» митниці 

ДФС на вул. Польова. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ при наявності бюджетних призначень врахувати дане питання. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення начальника УКБ Р. Галіпчака щодо 

погодження організації дорожнього руху по вул. Панаса Мирного під час 

виконання робіт по врізці тепломережі на об’єкті «Будівництво вулиці 

Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в 

м. Івано-Франківську» на період з 18.05.2020р. по 21.05.2020р.  

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. УКБ розробити та погодити схему ОДР в УПП. Перед 

початком робіт встановити відповідні інформаційні дорожні знаки. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення в. о. старости с. Черніїв Грейди Б.Д. щодо 

розробки схеми дорожнього руху с. Черніїв та встановити обмежувальні 

дорожні знаки. Також обмежити рух великогабаритного вантажного транспорту 

житловою частиною села, а саме в’їзд з дороги Івано-Франківськ - Надвірна на 

вул. С. Стрільців, І.Франка, Стасюка та з вул. Хриплинська на вул. Д. 

Галицького та вул. Грушевського. 

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 3.3 

«Рух вантажних автомобілів заборонено» - 4шт., 1.11 «Пагорб»-3шт. та 3.29 

«Обмеження максимальної швидкості»-3шт. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення власників будинків № 30, 30а, 34 вул. С. 
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Стрільців щодо надання погодження встановлення засобу обмеження руху 

(шлагбаум) при в’їзді у двір за власні кошти. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення шлагбауму за власні кошти за умови надання 

ключів аварійним службам КП «Івано-Франківськводоекотехпром», ДМП 

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

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

управління патрульної поліції, аварійна газова служба та вказання номеру 

мобільного телефону працівника охорони. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. та 

мешканців будинку № 25, 25а вул. Вовчинецька з проханням надання 

дозволу на встановлення шлагбауму у дворі будинку зі сторони вул. 

Вовчинецької за власні кошти. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ направити звернення для розгляду в Івано-Франківський МВ 

УДСНС України в області. 

 

11. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення обмежувачів руху на заїзді до 

Івано-Франківської міської ради на вул. Мельничука. 

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 3.34 

«Зупинку заборонено» -1шт., 7.2.6 «Зона дії 9м.» -1шт. та нанести дорожню 

розмітку 1.10.2 «Позначення місць, де заборонено стоянку ДТЗ» на заїзді до 

Івано-Франківської міської ради зі сторони вул. Мельничука. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо надання дозволу на проведення 

земляних робіт та узгодити схему ОДР з перекриттям вул. Тичини для 

виконання робіт по перенесенню інженерних мереж по будівництву вулиці 

Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. П. Мирного. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити.  

Встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему 

ОДР в УПП, а також надати схему об’їзду транспортних засобів в УТІЗ. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Респект Дентал ІФ» щодо 

благоустрою прилеглої території біля стоматологічного центру в м. Івано-

Франківську бульвар Південний,24А. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення Костинюка Олександра Андрійовича щодо 
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погодження локацій велостійок за адресами: вул. Незалежності (стометрівка), 

вул. Незалежності (магазин «Reebook» початок стометрівки), Вічевий майдан, 

Сквер Руської Трійці (позаду мед академії), Міська Ратуша (Івано-Франківський 

краєзнавчий музей), Парк Воїнів афганців. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити за умови погодження з Управлінням архітектури, дизайну та 

містобудівної діяльності та виготовлення геозйомки. 

 Відмовити погодження встановлення велостійок за адресою вул. 

Незалежності (магазин «Reebook» початок стометрівки). 

 

15. СЛУХАЛИ: Щодо перекриття проїзду зі сторони будинку № 118 по 

вул. Галицька та зі сторони будинку № 112в по вул. Галицька. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ демонтувати всі засоби обмеження руху на вул. Галицька зі 

сторони будинку № 118 та зі сторони будинку № 112в. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо надання дозволу на виконання 

земляних робіт(на тротуарі) з переключення водопроводу по вул. Військових 

Ветеранів,2-4. 

ВИРІШИЛИ 
 Погодити. 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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