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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 9 від 25.07.2019року 

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»; 

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; 

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

патрульної поліції в Івано -Франківській області;  

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

раді; 

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

Франківська; 

Яцук С.І. – представник компанії ТОВ «Нетгруп». 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення Василів О. Я. щодо встановлення дорожнього знаку 5. 33 

«Пішохідна зона» при в’їзді на тротуар біля буд. 7б на вул. Федьковича. 

2. 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. 

3. Протокольне доручення щодо встановлення дорожнього знаку 3.35 

«Стоянку заборонено» по вул. Галицька,32. 

4. Повторне звернення директора ТОВ «Оріон –ІФБУД» І. Рогіва щодо 
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розгляду та погодження робочого проекту та надання дозволу на заїзд – виїзд з 

влаштуванням кільцевої розв’язки по вул. Височана, всі будівельні роботи 

будуть виконанні за власний рахунок (влаштування кільця, асфальтні роботи, 

озеленення тощо). 

5. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо надання дозволу на 

встановлення тимчасових клумб для перекриття транзитного руху вздовж 

будинку №60а по вул. С.Бандери. 

6. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо облаштування 

обмежувача швидкості руху (лежачий поліцейський) в дворі будинку по вул. 

Є.Коновальця,136Д (перед першим під’їздом). 

7. Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо встановлення піднятих 

пішохідних переходів, а саме:  

1. вул. Пасічна (перехід до СШ № 6); 

2. вул. Пасічна (біля магазину «Олімп»); 

3. вул. Довга (поліклініка № 2); 

4. вул. Симоненка (автозупинка). 

8. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо встановлення двох 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський ) по вул. 

Сагайдачного поруч Обласної клінічної інфекційної лікарні. 

9. Звернення мешканців будинку № 112Д по вул. Галицька щодо надання 

дозволу на встановлення брами з фірткою на проході з вул. Тролейбусної та 

фіртки в арці буд. № 112Д. 

10. Звернення директора ТОВ «Карпатська агропромислова компанія» 

Метанчука Б. Р. щодо надання дозволу за власні кошти встановлення двох 

дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» з табличкою до знаку «Зона дії 50м 

вліво та 100м вправо» на вул. Коновальця, 425а так щоб було видно зі сторони 

МРЕО, також перенести існуючий дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено» на 

5м від вул. Коновальця в сторону нашої ТОВ «Карпатська агропромислова 

компанія» оскільки його не видно при заїзді. 

11. Звернення з інтернет приймальні Ферій Т.Ю. щодо відновлення 

можливості проїзду по вул. Достаєвського, яка на даний час перекрита 

бетонними блоками зі сторони Північного бульвару. 

12. Щодо облаштування пішохідного переходу на вул. Хоткевича на відрізку 

дороги від вул. Старицького до вул. Реміснича. 

13. Доручення міського голови та звернення Навчального центру 

Англійська «Helen Doron» щодо нанесення кольорових пішохідних переходів 

на вул. Мельничука. 

14. Повторне звернення В. Шушури щодо встановлення пристроїв 

регулювання руху на в’їзд у двір будинків № 36, 36а, 38 по вул. Незалежності. 

15. Звернення УПП щодо незадовільного стану дорожнього покриття по вул. 

Хіміків від вул. Целевича до проектованого моста через Бистрицю 

Солотвинську та будинку №24 корп.1 вул. Хіміків. 

16. Звернення Завгороднього Б.М. щодо паркування автомобілів та 

незадовільного стану дорожнього покриття на провулку Надії навпроти буд. № 
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21Б на вул. Довженка. 

17. Звернення Максилиці Б.В. щодо перенесення кінцевої зупинки маршруту 

№ 49 по набережній ім. В. Стефаника від біржі праці на зупинку по набережній 

ім. В. Стефаника біля моста. 

18. Звернення мешканців Павлусик М.М., Якимишин О.М. буд. № 11а, 18 

по вул. Б. Хмельницького щодо перенесення лежачого поліцейського в зв’язку 

з руйнацією будинків. 

19. Звернення І. Демківа щодо демонтажу незаконно встановлених бетонних 

лежачих поліцейських в кількості 2 шт. за адресою вул. Довженка, 21Б. 

20. Забезпечити паралельне паркування транспортних засобі по вул. 

Грушевського в районі "Десятки" з нанесенням відповідної розмітки і 

встановленням дорожніх знаків. 

21.Звернення УКБ щодо надання дозволу на закриття вул. Ушинського 

терміном на п’ять днів в період з липня по серпень 2019 року в зв’язку 

влаштуванням нижнього та верхнього шару асфальтобетону на вул. 

Ушинського. 

22. Звернення ФОП Петришина Д.Я. щодо зміни схеми ОДР та збільшення 

кількості платних місць для паркування по вул. Тичини та тимчасово по 

непарній стороні вул. Північний бульвар. 

23. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо коригування 

дорожньої розмітки (суцільна смуга) на вул. Кармелюка для забезпечення 

паркування мешканців біля своїх будинків. 

24. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків по вул. Панаса 

Мирного відповідно до затвердженої схеми ОДР. 

25. Звернення Г. Тарасюка щодо встановлення пунктирною лінією 5-7 

бордюрних каменів, як антипаркувальні засоби по вул. Лермонтова, 3-5. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звернення Василів О. Я. щодо встановлення дорожнього 

знаку 5. 33 «Пішохідна зона» при в’їзді на тротуар біля буд. 7б на вул. 

Федьковича. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на 

закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова 

зона». 

 ДЖКПБ виконати благоустрій даної території. 

 

2. 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: 

 Погодити за умови надання пультів аварійним службам КП «Івано-
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Франківськводоекотехпром», ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго», КП 

«Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, швидка медична допомога, АТ 

«Прикарпаттяобленерго» «Центральна», управління патрульної поліції, аварійна 

газова служба та встановити за власні кошти дорожні знаки 2.1 «Дати дорогу», 

5.7.2 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом»  

 

3. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення щодо встановлення дорожнього 

знаку 3.35 «Стоянку заборонено» по вул. Галицька,32. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

4. СЛУХАЛИ: Повторне звернення директора ТОВ «Оріон –ІФБУД» 

І. Рогіва щодо розгляду та погодження робочого проекту та надання дозволу на 

заїзд – виїзд з влаштуванням кільцевої розв’язки по вул. Височана, всі 

будівельні роботи будуть виконанні за власний рахунок (влаштування кільця, 

асфальтні роботи, озеленення тощо). 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити влаштування кільцевої розв’язки по вул. Височана за власний 

кошт зі встановленням відповідних дорожніх знаків та нанесенням дорожньої 

розмітки відповідно до погодженого робочого проекту. 

 

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

надання дозволу на встановлення тимчасових клумб для перекриття 

транзитного руху вздовж будинку №60а по вул. С.Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ опрацювати дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

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

облаштування обмежувача швидкості руху (лежачий поліцейський) в дворі 

будинку по вул. Є.Коновальця,136Д (перед першим під’їздом). 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити, оскільки лежачий поліцейський встановлено біля другого 

під’їзду. В межах запропонованого місця встановлення лежачого поліцейського 

встановлені дорожні знаки 1.11 «Пагорб» та 3.29 «Обмеження максимальної 

швидкості 20км/год.» 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо 

встановлення піднятих пішохідних переходів, а саме:  

1. вул. Пасічна (перехід до СШ № 6); 

2. вул. Пасічна (біля магазину «Олімп»); 

3. вул. Довга (поліклініка № 2); 

4. вул. Симоненка (автозупинка). 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ облаштувати підняті пішохідні переходи на вул. Пасічна 
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(перехід до СШ № 6) та на вул. Пасічна (біля магазину «Олімп»). 

 Відмовити у облаштуванні піднятих пішохідних переходів на вул. Довга 

(поліклініка № 2) та на вул. Симоненка (автозупинка).  

 

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

встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський ) по вул. Сагайдачного поруч Обласної клінічної інфекційної 

лікарні. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. На даному відрізку дороги відповідно до затвердженої схеми 

організації дорожнього руху по вул. Сагайдачного відсутній пішохідний 

перехід, тому встановлення лежачих поліцейських немає необхідності. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку № 112Д по вул. 

Галицька щодо надання дозволу на встановлення брами з фірткою на проході з 

вул. Тролейбусної та фіртки в арці буд. № 112Д. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за умови 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. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Карпатська 

агропромислова компанія» Метанчука Б. Р. щодо надання дозволу за власні 

кошти встановлення двох дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» з 

табличкою до знаку «Зона дії 50м вліво та 100м вправо» на вул. Коновальця, 

425а так щоб було видно зі сторони МРЕО, також перенести існуючий дорожній 

знак 3.34 «Зупинку заборонено» на 5м від вул. Коновальця в сторону нашої 

ТОВ «Карпатська агропромислова компанія» оскільки його не видно при заїзді. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти встановлення двох дорожніх знаків 3.34 

«Зупинку заборонено» з табличкою до знаку «Зона дії 50м вліво та 100м 

вправо» на вул. Коновальця, 425А також перенести існуючий дорожній знак 

3.34 «Зупинку заборонено» на 5м від вул. Коновальця в сторону нашої ТОВ 

«Карпатська агропромислова компанія» за умови виготовлення схеми 

організації дорожнього руху та погодження в УПП. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення з інтернет приймальні Ферій Т.Ю. щодо 

відновлення можливості проїзду по вул. Достаєвського, яка на даний час 

перекрита бетонними блоками зі сторони Північного бульвару. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ доручити Муніципальній інспекції з благоустрою вивчити дане 

питання щодо встановлення бетонних блоків по вул. Достаєвського зі сторони 
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Північного бульвару. 

 

12. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідного переходу на вул. 

Хоткевича на відрізку дороги від вул. Старицького до вул. Реміснича. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

13. СЛУХАЛИ: Доручення міського голови та звернення 

Навчального центру Англійська «Helen Doron» щодо нанесення кольорових 

пішохідних переходів на вул. Мельничука. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити одноразове нанесення кольорових пішохідних переходів на вул. 

Мельничука за умови нанесення в межах нанесених пішохідних переходів 

1.14.1. 

 

14. СЛУХАЛИ: Повторне звернення В. Шушури щодо встановлення 

пристроїв регулювання руху на в’їзд у двір будинків № 36, 36а, 38 по вул. 

Незалежності. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР не заперечує встановлення пристрою регулювання руху(шлагбаум) 

на в’їзд у двір будинків № 36, 36а, 38 по вул. Незалежності зі сторони вул. 

Мельника за умови 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, а також письмового погодження ДСНС. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо незадовільного стану дорожнього 

покриття по вул. Хіміків від вул. Целевича до проектованого моста через 

Бистрицю Солотвинську та будинку №24 корп.1 вул. Хіміків. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ звернутися до керівника бетонного вузла щодо профілювання 

дорожнього покриття по вул. Хіміків від вул. Целевича до проектованого моста 

через Бистрицю Солотвинську та будинку № 24 корп.1 вул. Хіміків. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення Завгороднього Б.М. щодо паркування 

автомобілів та незадовільного стану дорожнього покриття на провулку Надії 

навпроти буд. № 21Б на вул. Довженка. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР рекомендує звернутися до балансоутримувача дороги на провулку 

Надії . 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення Максилиці Б.В. щодо перенесення кінцевої 

зупинки маршруту №49 по набережній ім. В. Стефаника від біржі праці на 
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зупинку по набережній ім. В. Стефаника біля моста. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ спільно з КП «Електроавтотранс» вивчити можливість 

перенесення даної зупинки. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців Павлусик М.М., Якимишин 

О.М. буд. № 11а, 18 по вул. Б. Хмельницького щодо перенесення лежачого 

поліцейського в зв’язку з руйнацією будинків. 

ВИРІШИЛИ:  

 КП МДК перенести пристрій примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) від буд. № 11а, 18 по вул. Б. Хмельницького до буд.9 на вул. Б. 

Хмельницького. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення І. Демківа щодо демонтажу незаконно 

встановлених бетонних лежачих поліцейських в кількості 2 шт. за адресою вул. 

Довженка, 21Б. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ вивчити дане питання щодо приведення лежачих поліцейських у 

відповідність згідно ДСТУ. 

 

20. СЛУХАЛИ: Забезпечити паралельне паркування транспортних 

засобі по вул. Грушевського в районі "Десятки" з нанесенням відповідної 

розмітки і встановленням дорожніх знаків. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

відповідних дорожніх знаків згідно схеми ОДР, а саме: 5.38 «Місце для 

стоянки»,7.5.3 «Вид транспортного засобу»,7.17 «Інваліди», 7.6.1 Спосіб 

поставлення транспортного засобу на стоянку». 

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо надання дозволу на закриття вул. 

Ушинського терміном на п’ять днів в період з липня по серпень 2019 року в 

зв’язку влаштуванням нижнього та верхнього шару асфальтобетону на вул. 

Ушинського. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити закриття вул. Ушинського з 11.08.2019р. за умови інформування 

засобів масової інформації та усіх підприємств, які розташовані на даній вулиці 

про закриття вул. Ушинського. Встановити інформаційно - попереджувальні 

дорожні знаки, погодити схему об’їзду в УПП. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Петришина Д.Я. щодо зміни схеми 

ОДР та збільшення кількості платних місць для паркування по вул. Тичини та 

тимчасово по непарній стороні вул. Північний бульвар. 

ВИРІШИЛИ: 

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 № 9 від 25.07.2019року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 8 

 УТІЗ спільно з УПП вивчити дане питання. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 

коригування дорожньої розмітки (суцільна смуга) на вул. Кармелюка для 

забезпечення паркування мешканців біля своїх будинків. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ надати в УТІЗ схему ОДР на проведення капітального ремонту 

вул. Кармелюка та винести на наступне засідання КБДР. 

 

24. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків по вул. Панаса 

Мирного відповідно до затвердженої схеми ОДР. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

відповідних дорожніх знаків згідно схеми ОДР по вул. Панаса Мирного. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення Г. Тарасюка щодо встановлення пунктирною 

лінією 5-7 бордюрних каменів, як антипаркувальні засоби по вул. Лермонтова, 

3-5. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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