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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 7 від 21.06.2019року 

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; 

Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «Івано-

Франківськводоекотехпром»; 

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

Ткачук М.З. – інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в Івано -Франківській області;  

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

Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління 

інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою; 

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

діяльності; 

Осіпов О.Є. - представник громадської ради при Івано-Франківській міській 

раді. 

 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення Стельмащук Т.С. щодо встановлення воріт на вул. С. 

Стрільців,16 для заборони в’їзду автомобілів через арку так, як є в’їзд зі 

сторони вул. Шевченка в зв’язку з аварійністю будинку. 

2. Колективне звернення мешканців буд. № 2, 4 по вул. Карпатська щодо 

встановлення обмежувального знаку для проїзду транспорту. 

3. Звернення директора ТзОВ «Імперово Фудз» Марчука В.Д. щодо надання 

дозволу на встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» біля 

виїзду із прилеглої території підприємства по вул. Промислова. 

http://www.mvk.if.ua/
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4. Протокольне доручення міського голови щодо встановлення дорожнього 

знаку 5.31 «Житлова зона» при в’їзді в двір на вул. Довженка,8, корпус2. 

5. Звернення голови ОСББ «Вовчинецька 25А» М. Кліща та члена 

наглядової комісії Маркова А.Ю. щодо погодження заїзду та встановлення 

брами з фірткою до будинку № 25А на вул. Вовчинецька зі сторони вул. 

Тарнавського за власні кошти. 

6. Звернення депутата міської ради Кушніра В.С. та голови ОСББ 

«Незалежні - ІФ» по вул. Коновальця,144А, а саме: 

- щодо заборони руху вантажних автомобілів через міжбудинкові проїзди; 

- щодо встановлення засобів обмеження руху – штучних перешкод або малих 

архітектурних форм, або стовпчиків, які потрібно встановити з метою 

неможливості проїзду транспортних засобів.  

7. Щодо можливості перенесення місця встановлення зупинки громадського 

транспорту по вул. 24-Серпня від ЗОШ-25 до будинків № 3-5 по вул. 24-

Серпня. 

8. Надання можливості транспортним засобам (у тому числі і спеціальної 

техніки) вільного проїзду до корпусу Факультету природничих наук 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, що знаходиться 

за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201б. 

9. Звернення Шкредко Р.В. щодо усунення перешкоди по вул. Коновальця,146а 

біля будинку автомобільними шинами, негабаритним камінням. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звернення Стельмащук Т.С. щодо встановлення воріт 

на вул. С. Стрільців,16 для заборони в’їзду автомобілів через арку так, як є в’їзд 

зі сторони вул. Шевченка в зв’язку з аварійністю будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення воріт в арці на вул. С.Стрільців,16. Заявнику 

погодити з керівниками підприємств і жителями будинків № 16а та 16б даного 

двору письмовою заявою та збором підписів. 

 ДЖКПБ вивчити ціну встановлення автоматичних воріт та встановити. 

 

2. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців буд. № 2, 4 по вул. 

Карпатська щодо встановлення обмежувального знаку для проїзду транспорту. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на 

закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова 

зона». 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Імперово Фудз» Марчука 

В.Д. щодо надання дозволу на встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку 

заборонено» біля виїзду із прилеглої території підприємства по вул. 

Промислова. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власний кошт встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку 

заборонено» - 2шт. навпроти заїзду в ТзОВ «Імперово Фудз» зі сторони 

ресторану «Буржуй» на вул. Промислова. 

  

4. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення міського голови щодо 

встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» при в’їзді в двір на вул. 

Довженка,8, корпус2. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на 

закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова 

зона». 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Вовчинецька 25А» М. Кліща 

та члена наглядової комісії Маркова А.Ю. щодо погодження заїзду та 

встановлення брами з фірткою до будинку № 25А на вул. Вовчинецька зі 

сторони вул. Тарнавського за власні кошти. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Кушніра В.С. та 

голови ОСББ «Незалежні - ІФ» по вул. Коновальця,144А, а саме: 

- щодо заборони руху вантажних автомобілів через міжбудинкові проїзди; 

- щодо встановлення засобів обмеження руху – штучних перешкод або малих 

архітектурних форм, або стовпчиків, які потрібно встановити з метою 

неможливості проїзду транспортних засобів.  

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на 

закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено». 

 

7. СЛУХАЛИ: Щодо можливості перенесення місця встановлення 
зупинки громадського транспорту по вул. 24-Серпня від ЗОШ-25 до будинків 

№ 3-5 по вул. 24-Серпня. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ спільно з УПП вивчити доцільність перенесення місця 

встановлення зупинки громадського транспорту по вул. 24-Серпня від ЗОШ-25 

до будинків № 3-5 по вул. 24-Серпня. 

 

8. СЛУХАЛИ: Щодо надання можливості проїзду транспортним 

засобам (у тому числі і спеціальної техніки) до корпусу Факультету 

природничих наук Прикарпатського національного університету ім. В. 

Стефаника, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 

201Б. 
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ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ демонтувати засоби обмеження руху по вул. Галицька, 201Б. 

 

 9. СЛУХАЛИ: Звернення Шкредко Р.В. щодо усунення перешкоди по 

вул. Коновальця, 146А біля будинку автомобільними шинами, негабаритним 

камінням. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ демонтувати засоби обмеження руху по вул. Коновальця, 146А. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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