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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 4 від 11.04.2019року 

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 «Івано-

Франківськводоекотехпром»; 

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

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

СОІУ; 

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; 

Кузик Я. Б. – ведучий інженер управління капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 

Прокіпчук А.А. – т. в. о головного архітектора містобудування, архітектури та 

культурної спадщини – начальник управління генерального плану міста та 

містобудівного кадастру. 

Порядок денний: 

1. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо встановлення 

дорожніх знаків 3.1 «Рух заборонено» та 5.33 «Пішохідна зона» при в’їзді в двір 

будинків по вул. Є.Коновальця,149 та вул. С.Бандери,60/1, 60А. 

2. 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 21.03.2019р.: 

 УТІЗ звернутися листом в УПП для надання пропозицій щодо 

влаштування заїзних кишень для паралельного паркування відносно осі вул. 

Незалежності для відвідувачів торгового центру за адресою вул. 

Незалежності,83-87. 

3. Повторне 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). 
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Вирішили 21.03.2019р.: 

УТІЗ звернутися до балансоутримувача будинку 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). 

4. Звернення Савчина В.Я. щодо встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку 

заборонено» та 5.35.1 «Пішохідний перехід» по вул. М. Підгірянки на ділянці 

дороги від вул. Рєпіна до вул. Незалежності. 

5. Звернення Лотоцького С.В. щодо надання дозволу на облаштування 

ланцюгового огородження паркувальних місць для автомобілів мешканців 

будинку №40 А по вул. Мазепи. 

6. Звернення мешканців вул. Коновальця, Світлої, Січинського щодо 

включення світлофора в автоматичному режимі по вул. Коновальця від 

аеропорту до Черніївського мосту та нанести роздільну лінію (в’їзд на вул. 

Світлу) замість двійної сплошної. 

7. Щодо встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) по вул. Кармелюка. 

8. Звернення Новак В.В. та мешканців будинків № 6, 6а вул. Миколайчука 
щодо обмеження заїзду на територію будинку №6,6а по вул. Миколайчука 

встановлення шлагбауму чи воріт зі встановленням відповідних дорожніх 

знаків та таблички стосовно заборони паркування на території будинку 

сторонніх автомобілів та здійснення транзитного руху вантажного транспорту. 

9. Звернення Юрчишин А.М. щодо встановлення стовпчиків або огорожі чи 

квітників біля перукарні «Єва» на вул.Петлюри,2Б, оскільки при в’їзді на 

територію торгової бази «Гранд» заїздить великогабаритний транспорт, який 

пошкоджує конструкцію даху. 

10. Щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до проектної 

документації «Будівництво вулиці Стуса на ділянці від вул. Миколайчука до 

вул. 24-Серпня», а саме: 2.3 «Головна дорога» - 1шт., 7.8 «Напрямок головної 

дороги» - 1шт., 2.1 «Дати дорогу» – 3шт., 5.16 Напрямки руху по смугах» -1шт., 

5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» - 1шт., 5.41.2 «Кінець пункту зупинки 

автобуса» - 1шт., 5.35.1 «Пішохідний перехід» - 6шт., 1.34 «Виїзд 

велосипедистів» - 1шт., 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів» - 6шт. 

11. Щодо перенесення пішохідного переходу по вул. Мазепи ближче до 

перехрестя вул. Бельведерська - Мазепи – Галицька. 

12. Щодо виключення вул. Заклинських 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 зміни 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». 

13. Щодо встановлення двох дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» по 

вул.Цьоклера зі сторони гімназії №2 для безпеки руху пішоходів. 
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14. Звернення Напраснікової А.С. щодо облаштування пішохідного переходу 

навпроти однієї з сторін поліклініки №4 на вул. Вовчинецька,196А. 

15. Звернення УПП щодо: 

 а). облаштування зупинок громадського транспорту на вул. Вовчинецька 

(поворот на с. Вовчинець) з павільйонами зупинок та дорожніми знаками; 

 б). облаштування двох пішохідних переходів з встановленням дорожніх 

знаків та нанесенням дорожньої розмітки на вул. Вовчинецька (поворот на 

с.Вовчинець); 

 в). облаштування тротуарів, підходів до пішохідних переходів та зупинок 

громадського транспорту на вул. Вовчинецька (поворот на с. Вовчинець); 

 г). провести ямковий ремонт на вул. Вовчинецька (від вул. Симоненка до 

повороту на с. Вовчинець). 

16. Звернення голови сільської ради с. Черніїв Грейди Б.Д. щодо прийняття 

негайних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом ліквідації 

аварійної парковки на проїжджій частині вул. Коновальця (біля сервісного 

центру МВС). 

17. Звернення мешканців вул. Незалежності №36, №36а, та №38 щодо 

встановлення пристроїв регулювання руху на в'їзді у двір будинків. 

18. Звернення голови сільської ради с. Крихівці щодо встановлення 

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

зупинки автобуса» на вул. Крихівецькій біля церкви. 

19. Звернення директора КП «Івано- Франківськміськсвітло» Синишина 

В.І. щодо погодження циклограми роботи світлофорного об’єкту на перехресті 

вулиць Франка – Незалежності – Мельника. 

 

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

встановлення дорожніх знаків 3.1 «Рух заборонено» та 5.33 «Пішохідна зона» 

при в’їзді в двір будинків по вул. Є.Коновальця,149 та вул. С.Бандери,60/1, 60А. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. На в’їздах в двір, як з вул. Бандери так і з вул. Коновальця 

встановлені дорожні знаки 5.31 «Житлова зона» в якій забороняється 

транзитний рух та рух вантажних транспортних засобів. 

 

2. 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: 

Директору ТОВ «Ельдорадо» звернутися в КП «МДК» для погодження 

проекту влаштування паркувальних місць по вул. Незалежності,83-87 та 

відкрити ордер в Департаменті житлової, комунальної політики та благоустрою 

на виконання даних робіт. 
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3. СЛУХАЛИ: Повторне 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). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

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

(поруч із воротами суду). 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення Савчина В.Я. щодо встановлення дорожніх 

знаків 3.34 «Зупинку заборонено» та 5.35.1 «Пішохідний перехід» по вул. М. 

Підгірянки на ділянці дороги від вул. Рєпіна до вул. Незалежності. 

ВИРІШИЛИ: 

 УКБ проаналізувати питання по встановленню дорожніх знаків на вул. 

М. Підгірянки та встановити. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення Лотоцького С.В. щодо надання дозволу на 

облаштування ланцюгового огородження паркувальних місць для автомобілів 

мешканців будинку №40 А по вул. Мазепи. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Коновальця, Світлої, 

Січинського щодо включення світлофора в автоматичному режимі по вул. 

Коновальця від аеропорту до Черніївського мосту також нанести роздільну 

лінію (в’їзд на вул. Світлу) замість двійної сплошної. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

7. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення двох пристроїв примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Кармелюка. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести в титульний список робіт встановлення двох пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Кармелюка. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення Новак В.В. та мешканців будинків № 6, 6а 

вул. Миколайчука щодо обмеження заїзду на територію будинку №6,6а по 

вул. Миколайчука, встановлення шлагбауму чи воріт зі встановленням 

відповідних дорожніх знаків та таблички стосовно заборони паркування на 

території будинку сторонніх автомобілів та здійснення транзитного руху 

вантажного транспорту. 

ВИРІШИЛИ: 
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 КБДР рекомендує балансоутримувачу будинку управляючої компанії 

«Ролекта» звернутися за дозвільними документами на встановлення огорожі та 

воріт в центр надання адміністративних послуг. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення Юрчишин А.М. щодо встановлення 

стовпчиків або огорожі чи квітників біля перукарні «Єва» на вул.Петлюри,2Б, 

оскільки при в’їзді на територію торгової бази «Гранд» заїздить 

великогабаритний транспорт, який пошкоджує конструкцію даху. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти встановити квітники біля перукарні «Єва» при 

умові безперешкодного проїзду транспортним засобам на територію торгової 

бази «Гранд на вул. Петлюри,2Б. 

 

10. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до 

проектної документації «Будівництво вулиці Стуса на ділянці від вул. 

Миколайчука до вул. 24-Серпня», а саме: 2.3 «Головна дорога» - 1шт., 7.8 

«Напрямок головної дороги» - 1шт., 2.1 «Дати дорогу» – 3шт., 5.16 Напрямки 

руху по смугах» -1шт., 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» - 1шт., 5.41.2 «Кінець 

пункту зупинки автобуса» - 1шт., 5.35.1 «Пішохідний перехід» - 6шт., 1.34 

«Виїзд велосипедистів» - 1шт., 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів» - 

6шт. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 2.3 «Головна дорога» - 1шт., 7.8 «Напрямок головної дороги» - 

1шт., 2.1 «Дати дорогу» – 3шт., 5.16 Напрямки руху по смугах» -1шт., 5.41.1 

«Пункт зупинки автобуса» - 1шт., 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» - 

1шт., 5.35.1 «Пішохідний перехід» - 6шт., 1.34 «Виїзд велосипедистів» - 1шт., 

4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів» - 6шт. на вул. Стуса на ділянці 

від вул. Миколайчука до вул. 24-Серпня. 

 

11. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення пішохідного переходу по вул. 

Мазепи ближче до перехрестя вул. Бельведерська - Мазепи – Галицька. 

ВИРІШИЛИ: 

 Без розгляду. 

 

12. СЛУХАЛИ: Щодо виключення вул. Заклинських 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 зміни 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 зміни 

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», 

виключити вул. Заклинської з переліку спеціальних земельних ділянок, 

відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення платного 

паркування транспортних засобів. 

 

13. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення двох дорожніх знаків 3.34 

«Зупинку заборонено» по вул. Цьоклера зі сторони гімназії №2 для безпеки 

руху пішоходів. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ встановити стовпчики вздовж тротуару по вул. Цьоклера зі 

сторони гімназії №2 від вул. Шухевичів до вул. С. Бандери та провести 

благоустрій тротуару. 

14. СЛУХАЛИ: Звернення Напраснікової А.С. щодо облаштування 

пішохідного переходу навпроти однієї з сторін поліклініки №4 на вул. 

Вовчинецька,196А. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо: 

 а). облаштування зупинок громадського транспорту на вул. Вовчинецька 

(поворот на с. Вовчинець) з павільйонами зупинок та дорожніми знаками; 

 б). облаштування двох пішохідних переходів з встановленням дорожніх 

знаків та нанесенням дорожньої розмітки на вул. Вовчинецька (поворот на 

с.Вовчинець); 

 в). облаштування тротуарів, підходів до пішохідних переходів та зупинок 

громадського транспорту на вул. Вовчинецька (поворот на с. Вовчинець); 

 г). провести ямковий ремонт на вул. Вовчинецька (від вул. Симоненка до 

повороту на с. Вовчинець). 

ВИРІШИЛИ: 

а). УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» - 1шт., 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса» - 1шт. на вул. Вовчинецька (за поворотом на с. Вовчинець). 

УТІЗ внести в титульні списки робіт на встановлення двох павільйонів 

зупинок громадського транспорту на вул. Вовчинецька(навпроти буд. 208 (в 

місто) та за поворотом на с. Вовчинець(з міста)). При наявності бюджетних 

коштів встановити павільйони на вказаних адресах. 

б). УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» - 4шт. 5.35.2 «Пішохідний 

перехід» - 2шт. та нанести дорожню розмітку 1.14.1«Пішохідний перехід». 
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в). сільській раді с. Вовчинець облаштувати тротуари, підходи до 

пішохідних переходів та зупинок громадського транспорту. 

г). УТІЗ звернутися листом в КП МДК щодо проведення ямкового 

ремонту на вул. Вовчинецька (від вул. Симоненка до повороту на с. 

Вовчинець). 

 

16. СЛУХАЛИ:Звернення голови сільської ради с. Черніїв Грейди 

Б.Д. щодо прийняття негайних заходів для забезпечення безпеки дорожнього 

руху шляхом ліквідації аварійної парковки на проїжджій частині вул. 

Коновальця (біля сервісного центру МВС). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено»-2шт. з однієї сторони по вул. 

Коновальця. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Незалежності №36, №36а, 

та №38 щодо встановлення пристроїв регулювання руху на в'їзді у двір 

будинків. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення голови сільської ради с. Крихівці щодо 

встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 

«Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. Крихівецькій біля церкви. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» - 1шт., 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса» - 1шт. на вул. Крихівецькій біля церкви. 

 

 19. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Івано- 

Франківськміськсвітло» Синишина В.І. щодо погодження циклограми 

роботи світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Франка – Незалежності – 

Мельника. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити запропоновану циклограму роботи світлофорного об’єкту на 

перехресті вулиць Франка – Незалежності – Мельника. 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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