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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 3 від 21.03.2019року 

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; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»; 

Баран О.К. – заст. начальника управління генерального плану та містобудівного 

кадастру Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради; 

Суходольський О.С. – інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

Гаврилків А.А. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ 

СОІУ; 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення мешканців щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» на вул. Вовчинецька між будинками № 204 та № 206. 

2. Звернення О. Кіт щодо перенесення зупинки громадського транспорту з вул. 

Г.Хоткевича,39, враховуючи зону доступності пішоходів.  

3. Звернення голови ОСББ «Гетьмана Мазепи,35А» Прута А. П. щодо 

надання постійного дозволу на встановлення воріт між будинками № 27В та 

№35 по вул. Г. Мазепи. 

4. Звернення Варениці С.В. щодо надання дозволу на встановлення на 

спільному в’їзді у двір будинків по вул. Незалежності,37,39 та вул. 

Вагилевича,8А з боку вул. Вагилевича пристрою обмеження руху (болард). 

5. Звернення УПП з пропозицією щодо обладнання місця функціонування 

майданчика для платного паркування засобами автоматно - технічного 

регулювання руху транспортних засобів на вул. Шопена шляхом встановлення 
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автоматичного боларду чи шлагбаума для врегулювання заїзду транспортних 

засобів та їх хаотичного паркування. 

6. Щодо виключення вул. Шопена та вул. Курбаса з переліку спеціальних 

земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із 

забезпечення платного паркування транспортних засобів та внести на розгляд 

сесії Івано-Франківської міської ради про внесення змін в додаток до 

Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів 

затвердженого рішенням міської ради від 21.06.2018р. № 172-20 «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на території м. Івано-Франківська». 

7. Звернення депутата міської ради Тараса М. Я. щодо законності 

встановлення в’їзних воріт по вул. Б. Хмельницького, 53-53а. 

8. Звернення громадської організації «Культурно-освітнє товариство 

інвалідів УМГ» щодо встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» 

при в’їзді у двір по вул. Толстого, 1 (поруч із воротами суду) та нанесенням 

розмітки з відповідними дорожніми знаками на місці запланованої стоянки 

(парковки).  

9. Звернення Мриц К.Й. щодо несанкціонованого паркування автотранспорту 

біля під’їзду будинку №12а по вул. Пасічна. 

10. Звернення Мельника Р.А. щодо відкриття проїзду з вул. Макухи до вул. 

Київська-Бандери, яка була недоречно закрита в 90 - роках для безпечного 

проходу мешканців та розвантаження маршрутних автобусів № 25, 26а. 

11. Щодо погодження облаштування двох зупинок громадського транспорту 

на вул. 24-Серпня та встановлення дорожніх знаків 4.12 «Доріжка для 

велосипедистів» та 4.22 «Кінець доріжки для велосипедистів» біля підпірної 

стінки, а також 5.5 «Дорога з одностороннім рухом» та 5.6 «Кінець дороги з 

одностороннім рухом» на парковці біля ЗОШ - 25. 

12. Щодо облаштування острівця безпеки на пішохідному переході між 

сквером та магазином «Тростянецький» на вул. Стуса та облаштування підходу 

до пішохідного переходу шляхом пониження бордюрів та брукування зеленої 

зони для можливості нанесення дорожньої розмітки 1.15 «доріжка для 

велосипедистів» на вул. Стуса перед перехрестям вул.24-Серпня. 

13. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення 

дорожнього знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід» на вул. Незалежності при в’їзді 

у двір на вул. Нова,19А, 19Б. 

14. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення знаку 

«Напрямок повороту» та дорожні відбійники на повороті вул. Микитинецька 

поруч з будинком № 36. 

15. Звернення Малженського О.Б. щодо встановлення дорожнього знаку 5.31 

«Житлова зона» та 5.32 «Кінець житлової зони» перед будинком № 20 по вул. 

Тичини на в’їзді виїзді на вул. Пашницького та перенесення існуючого 

дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на вул. Пашницького до бетонних 

клумб з сторони будинку № 47 по вул. Довга. 

16. Звернення директора ТОВ «ВКФ «Вікторія-Гал» Дольного А.О. щодо 

надання у розпорядження службової відповідальної особи ТРЦ «Бастіон» 
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пульта управління болардом на Фортечному провулку зі сторони вул. 

Новгородської для забезпечення терміново пожежного виїзду з паркуавльної 

зони ТРЦ «Бастіон» та налагодження руху мешканців приватних будинків по 

вул. Л. Гузара,2,6, а також власників крамниць з провулку Фортечний.  

17. Щодо проведення корегування робочого проекту Галицька – 

Горбачевського - Калуське шосе з врахуванням додаткових пішохідних 

переходів через вул. Галицьку. 

 Висновок робочої групи: 

  Взяти в роботу розроблений УТІЗ та погоджений УПП робочий проект 

Галицька – Горбачевського - Калуське шосе без корегування.  

18. Щодо встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) по вул. Кармелюка. 

19. Щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» та 

таблички до дорожнього знаку 7.2.6 «Зона дії» по вул. Мельничука при заїзді на 

парковку. 

20. Звернення Клапко М.Я. щодо встановлення дорожнього знаку 

«Пішохідний перехід» навпроти готелю «Венеція» на Набережній ім. В. 

Стефаника,25 який зник після ремонту тротуару. 

21. Повторне звернення Луцик Н.В. щодо погодження на прибудинковій 

території під аркою де знаходиться газопровід, замість дорожнього знаку 3.2 

«Рух механічних транспортних засобів заборонено» на дорожній знак 3.21 

«В’їзд заборонено» на вул. Довженка,21Б та Довженка,9Б. 

22. Повторне звернення депутата міської ради Волгіна А.В. та директора 

ТОВ «Ельдорадо» щодо надання дозволу на влаштування заїзних кишень для 

паралельного паркування відносно осі вул. Незалежності для відвідувачів 

торгового центру за адресою вул. Незалежності,83-87. 

23. Звернення Атаманюк Ю.В та ініціативної групи мешканців м. Івано-

Франківська щодо встановлення зупинки біля другого заїзду на міське 

кладовище із сторони с. Чукалівка. 

24. Звернення ДЖКПБ щодо тимчасового перекриття вул. Курбаса з метою 

обстеження стану інженерних мереж КП «Івано-Франківськводоекотехпром». 

25. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення огорожі 

на вул. Незалежності біля ЗОШ № 15. 

 

 

 

 

 1. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо встановлення дорожнього 

знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» на вул. Вовчинецька між будинками № 

204 та № 206. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 
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дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса» на вул. Вовчинецька біля № 206. 

2. СЛУХАЛИ: Звернення О. Кіт щодо перенесення зупинки 

громадського транспорту з вул. Г.Хоткевича,39, враховуючи зону доступності 

пішоходів.  

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Гетьмана Мазепи,35А» 

Прута А. П. щодо надання постійного дозволу на встановлення воріт між 

будинками № 27В та № 35 по вул. Г. Мазепи. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити (дозволити) постійне встановлення воріт між будинками № 27В 

та № 35 по вул. Г. Мазепи. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення Варениці С.В. щодо надання дозволу на 

встановлення на спільному в’їзді у двір будинків по вул. Незалежності,37,39 та 

вул. Вагилевича,8А з боку вул. Вагилевича пристрою обмеження руху (болард). 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення автоматичного боларда за умовити надання 

аварійним службам пультів від боларда. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення УПП з пропозицією щодо обладнання місця 

функціонування майданчика для платного паркування засобами автоматно - 

технічного регулювання руху транспортних засобів на вул. Шопена шляхом 

встановлення автоматичного боларду чи шлагбаума для врегулювання заїзду 

транспортних засобів та їх хаотичного паркування. 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести на розгляд сесії Івано-Франківської міської ради про внесення 

змін в додаток до Положення про збір за місця для паркування транспортних 

засобів затвердженого рішенням міської ради від 21.06.2018р. № 172-20 «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на території м. Івано-Франківська» 

про виключення вул. Шопена з переліку спеціальних земельних ділянок, 

відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення платного 

паркування транспортних засобів. 

 

6. СЛУХАЛИ: Щодо виключення вул. Шопена та вул. Курбаса з 

переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та 

провадження діяльності із забезпечення платного паркування транспортних 

засобів та внести на розгляд сесії Івано-Франківської міської ради про внесення 

змін в додаток до Положення про збір за місця для паркування транспортних 

засобів затвердженого рішенням міської ради від 21.06.2018р. № 172-20 «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на території м. Івано-Франківська». 

ВИРІШИЛИ: 
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 Погодити внести на розгляд сесії Івано-Франківської міської ради про 

внесення змін в додаток до Положення про збір за місця для паркування 

транспортних засобів затвердженого рішенням міської ради від 21.06.2018р. № 

172-20 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Івано-

Франківська» про виключення вул. Шопена та вул. Курбаса з переліку 

спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження 

діяльності із забезпечення платного паркування транспортних засобів. 

 УТІЗ звернутися в департамент комунальних ресурсів щодо статусу 

земельної ділянки навпроти будинку №165 по вул. Федьковича, після чого 

замовити в проектній організації геодезичну зйомку та розробити проект 

майданчика для платного паркування по вул. Федьковича. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Тараса М. Я. щодо 

законності встановлення в’їзних воріт по вул. Б. Хмельницького, 53-53а. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ звернутися в управляючу компанію ТОВ «Гал-Комфорт» про 

надання підтверджуючих документів щодо законності встановлених 

автоматичних в’їзних воріт по вул. Б. Хмельницького, 53-53а. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення громадської організації «Культурно-освітнє 

товариство інвалідів УМГ» щодо встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд 

заборонено» при в’їзді у двір по вул. Толстого, 1 (поруч із воротами суду) та 

нанесенням розмітки з відповідними дорожніми знаками на місці запланованої 

стоянки (парковки).  

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися балансоутримувача будинка КП «Муніципальна 

інвестиційна управляюча компанія» щодо необхідності встановлення 

дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» при в’їзді у двір по вул. Толстого, 1 

(поруч із воротами суду). 

УТІЗ під час внесення змін в схему ОДР доручити розробнику, а УПП 

погодити схему організації дорожнього руху по вул. Грюнвальдська місце для 

інваліда перед міським судом та після проведення закупівлі та укладання 

договору на закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити 

встановлення дорожніх знаків 5.38 «Місце для стоянки» з табличкою до нього 

7.17 «Інваліди». 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення Мриц К.Й. щодо несанкціонованого 

паркування автотранспорту біля будинку №12а по вул. Пасічна. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ перевірити законність встановлення гаражів та несанкціоноване 

паркування автотранспорту біля буд. №12а по вул. Пасічна. 

 Рішення щодо облаштування під’їзної дороги до буд.№70б по вул. 

Федьковича залишається без змін до моменту ремонту вул. Федьковича та 

завершення будівництва. 
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10. СЛУХАЛИ: Звернення Мельника Р.А. щодо відкриття проїзду з 

вул. Макухи до вул. Київська-Бандери, яка була недоречно закрита в 90 - роках 

для безпечного проходу мешканців та розвантаження маршрутних автобусів № 

25, 26а. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити в зв’язку з тим, що проїзд, який проходив з вул. Макухи до 

вул. Київська-Бандери 90-х роках на даний момент забудований гаражами 

гаражного кооперативу. Встановлені огородження земельних ділянок, як зі 

сторони вул. Київська так і зі сторони вул. Макухи. 

 

11. СЛУХАЛИ: Щодо погодження облаштування двох зупинок 

громадського транспорту на вул. 24-Серпня та встановлення дорожніх знаків 

4.12 «Доріжка для велосипедистів» та 4.22 «Кінець доріжки для 

велосипедистів» біля підпірної стінки, а також 5.5 «Дорога з одностороннім 

рухом» та 5.6 «Кінець дороги з одностороннім рухом» на парковці біля ЗОШ - 

25. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 4.12 «Доріжка для велосипедистів» та 4.22 «Кінець доріжки 

для велосипедистів» біля підпірної стінки, а також 5.5 «Дорога з одностороннім 

рухом» та 5.6 «Кінець дороги з одностороннім рухом». 

 УТІЗ спільно з УПП вивчити питання місця облаштування зупинок 

громадського транспорту на вул. 24-Серпня. Замовити в проектній організації 

корегування схеми ОДР та проведення закупівлі і укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса»-2шт. та 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса»-2шт. 

 

12. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування острівця безпеки на пішохідному 

переході між сквером та магазином «Тростянецький» на вул. Стуса та 

облаштування підходу до пішохідного переходу шляхом пониження бордюрів 

та брукування зеленої зони для можливості нанесення дорожньої розмітки 1.15 

«доріжка для велосипедистів» на вул. Стуса перед перехрестям вул.24-Серпня. 

ВИРІШИЛИ: 

 УКБ при виконанні додаткових робіт по вул. Стуса врахувати дану 

пропозицію щодо облаштування острівця безпеки на пішохідному переході між 

сквером та магазином «Тростянецький» на вул. Стуса та облаштування підходу 

до пішохідного переходу шляхом пониження бордюрів та брукування зеленої 

зони з погодженням УПП. 
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13. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо 

встановлення дорожнього знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід» на вул. 

Незалежності при в’їзді у двір на вул. Нова,19А, 19Б. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна зона»-1шт. на вул. Незалежності при в’їзді у 

двори вул. Нова,19А, 19Б. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо 

встановлення знаку «Напрямок повороту» та дорожні відбійники на повороті 

вул. Микитинецька поруч з будинком № 36. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожнього знаку 1.4.1 «Напрямок повороту»-2шт. та 1.4.2 «Напрямок 

повороту»-2шт. 

 

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

дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» та 5.32 «Кінець житлової зони» перед 

будинком № 20 по вул. Тичини на в’їзді виїзді на вул. Пашницького та 

перенесення існуючого дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на вул. 

Пашницького до бетонних клумб з сторони будинку № 47 по вул. Довга. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити, оскільки на вул. Пашницького відсутній транзитний рух, 

вулиця є тупиковою внаслідок перекриття бетонними блоками та 

встановленням дорожнього знаку 5.29.1 «Тупик». 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «ВКФ «Вікторія-Гал» 

Дольного А.О. щодо надання у розпорядження службової відповідальної особи 

ТРЦ «Бастіон» пульта управління болардом на Фортечному провулку зі сторони 

вул. Новгородської для забезпечення терміново пожежного виїзду з 

паркуавльної зони ТРЦ «Бастіон» та налагодження руху мешканців приватних 

будинків по вул. Л. Гузара,2,6, а також власників крамниць з провулку 

Фортечний.  

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожнього знаку 3.35 «Стоянку заборонено»-1шт. на Фортечному провулку зі 

сторони вул. Новгородської. 

 

17. СЛУХАЛИ: Щодо проведення корегування робочого проекту 
Галицька – Горбачевського - Калуське шосе з врахуванням додаткових 

пішохідних переходів через вул. Галицьку. 
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ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ організувати нараду щодо робочого проекту «Нове будівництво 

світлофорів на перехресті вулиць Галицька – Горбачевського - Калуське шосе в 

м. Івано-Франківську». 

 

18. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення двох пристроїв примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Кармелюка. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ спільно з УПП вивчити питання щодо місць встановлення двох 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. 

Кармелюка та винести на наступне засідання КБДР. 

 

19. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку 

заборонено» та таблички до дорожнього знаку 7.2.6 «Зона дії» по вул. 

Мельничука при заїзді на парковку. 

ВИРІШИЛИ: 

 Поновити розмітку (жовтий конверт) на заїзді на паркову по вул. 

Мельничука. 

 

20. СЛУХАЛИ: 20. Звернення Клапко М.Я. щодо встановлення 

дорожнього знаку «Пішохідний перехід» навпроти готелю «Венеція» на 

набережній ім. В. Стефаника,25 який зник після ремонту тротуару. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися листом в УКБ ОДА щодо встановлення дорожнього 

знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід» на набережній ім. В. Стефаника,25так, як 

дана дорога знаходиться в них на балансі. 

 

21. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Луцик Н.В. щодо погодження на 

прибудинковій території під аркою де знаходиться газопровід, замість 

дорожнього знаку 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» на 

дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено» на вул. Довженка,21Б та Довженка,9Б. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмінити рішення протоколу №2 пит. 18 встановлення дорожнього знаку 

3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» та погодити 

встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на вул. Довженка,21Б 

та Довженка,9Б. 

 

22. СЛУХАЛИ: Повторне звернення депутата міської ради Волгіна 

А.В. та директора ТОВ «Ельдорадо» щодо надання дозволу на влаштування 

заїзних кишень для паралельного паркування відносно осі вул. Незалежності 

для відвідувачів торгового центру за адресою вул. Незалежності,83-87. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися листом в УПП для надання пропозицій щодо 

влаштування заїзних кишень для паралельного паркування відносно осі вул. 

http://www.mvk.if.ua/


___________________________________________________________________________ 

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 № 3 від 21.03.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 9 

Незалежності для відвідувачів торгового центру за адресою вул. 

Незалежності,83-87. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення Атаманюк Ю.В та ініціативної групи 

мешканців м. Івано-Франківська щодо встановлення зупинки біля другого 

заїзду на міське кладовище із сторони с. Чукалівка. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися в САД та Чукалівську сільську раду щодо встановлення 

дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець зупинки 

громадського транспорту» біля другого заїзду на міське кладовище із сторони с. 

Чукалівка. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо тимчасового перекриття вул. 

Курбаса з метою обстеження стану інженерних мереж КП «Івано-

Франківськводоекотехпром». 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перекриття з 8.00год до 15.00год вул. Курбаса з метою 

обстеження стану інженерних мереж. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо 

встановлення огорожі на вул. Незалежності біля ЗОШ № 15. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ спільно з КП МДК відновити огорожу на вул. Незалежності 

біля ЗОШ-15. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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