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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 15 від 13.12.2018року
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 «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв’язку;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Суходольський О.С. – інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в Івано -Франківській області;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Заяць Б. В. – головний спеціаліст з питань генерального плану міста
Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської
ради;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Стахів О.М. – голова правління «Спілка перевізників Івано – Франківська»;
Задорожняк І.М. – начальник першої Державної пожежно - рятувальної частини
УДСНС в Івано – Франківській області.
Порядок денний:
1. Доручення міського голови щодо нанесення розмітки пішохідний перехід
на вул. Івасюка (Ощадбанк) навпроти будинку № 186 вул. Вовчинецька.
2. Звернення Красуляка І.М. щодо облаштування пішохідного переходу з
нанесенням відповідної дорожньої розмітки та відповідних дорожніх знаків на
перехресті вул. Курінного Чорноти та вул. Національної гвардії також
забезпечити освітлення даних пішохідних переходів також перетин вул.
Національної гвардії пропоную організувати тільки по одну сторону перехрестя
вулиць ближче до вул. Чорновола.
3. Звернення Малженського О.Б. щодо встановлення дорожнього знаку 5.31
___________________________________________________________________________
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua

ПРОТОКОЛ № 15 від 13.12.2018року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 9

«Житлова зона» перед будинком №20 по вул. Тичини та 5.32 «Кінець житлової
зони» та перенесення існуючого дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» до
бетонних клумб на вул. Пашницького з сторони будинку №47 по вул. Довга.
4. Щодо затвердження місць перенесення та встановлення болардів за
адресами:
1. вул. Шевченка – Крука (2шт.)
2. вул. Шевченка – Гординського (2шт.)
3. вул. Старозамкова (1шт.)
4. вул. Галицька – Мартинця (2шт.).
5. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» -4шт.,2.3
«Головна дорога» -2шт., 5.16 «Напрямки руху по смугах» -4шт. на вул. Надрічна
(біля Бізону).
6. Щодо пониження бордюрів на переходах на Європейській площі.
7. Звернення Гулика М.В. щодо:
1. Пониження бордюрів на підході до пішохідного переходу на перехресті
вул. Галицька – Витвицького та нанести пішохідний перехід із сторони вул.
Витвицького.
2. Облаштувати зупинку на вул. Галицька,64 так, як відстань від зупинки
ГТ «Княгинин» до Целевича більше 600м також звернути увагу на аварійну
ділянку біля церкви Лемківської де виглядає арматура, що загрожує транспорту
та пасажирам.
8. Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.3 «Розділення транспортних потоків
протилежних напрямків» та 1.14.1, 1.14.3 «Пішохідний перехід» на вул. Івасюка
та на вул. Миколайчука.
9. Щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Павлика та на вул. Дорошенка,29 біля ЗОШ №2.
10. Звернення Шевчука В.М. щодо надання пропуску для безперешкодного
проїзду власним автотранспортом в першу паркувальну зону, оскільки
здійснюю підприємницьку діяльність за адресою площа Міцкевича,14.
11. Звернення директора ТОВ «Ютім» Стефанишина І.О. щодо надання
пультів від болардів для обслуговування камер за адресами: вул. Чорновола,128
(парк ім. Т. Шевченка), вул. Незалежності,45 (початок стометрівки), вул.
С.Мартинця,4 – Л. Українки, вул. Л. Курбаса,13, вул. Грушевського,17Міцкевича. Виготовлення пультів за рахунок ТОВ «Ютім».
12. Звернення ректора Івано-Франківського національного медичного
університету Рожка М.М. щодо можливості проїзду транспорту ІФНМУ у
місцях встановлення болардів, а саме: вул. Л.Українки- Мартинця, вул.
Грушевського-Міцкевича, вул. Галицька (провулок Фортечний), оплату за
виготовлення пультів для можливості заїзду по надзвичайній службовій
необхідності гарантуємо.
13. Звернення директора ПП фірми «Голкомп» Голод Т.Т. щодо надання
можливості для довезеня товарів до магазину «Аепазія» за адресою площа
Міцкевича,6.
14. Звернення Войцековського В.Ф щодо надання дозволу до заїзду до
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будинку по вул. Труша,4 з боку вул. Мартинця – Л.Українки через встановленні
боларди.
15. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення знаку
«Напрямок повороту» та дорожні відбійники на повороті вул. Микитинецька
поруч з будинком № 36.
16. Щодо облаштування пішохідного переходу червоно-білим гранітним
каменем на вул. Привокзальна навпроти центрального входу на ж/д вокзал.
17. Щодо облаштування пішохідного переходу на вул. Сахарова-Мельника.
Висновок робочої групи після обстеження:
Облаштування пішохідного переходу між кишенею для паркування та
перехрестями вул. Сахарова- Мельника не є безпечним через відсутність
трикутника видимості.
Позиція УПП облаштувати пішохідний перехід безпосередньо в кишені
для паркування з облаштуванням антикишені та підходів до пішохідного
переходу.
18. Звернення ФОП Катамай Т.В. щодо вжиття заходів до забезпечення
повноцінного функціонування каналізаційного колодязя на вул. Шевченка Гординського, так як у нього встановлене водовідведення від болардів і
підтоплення болардів водою може привести до псування і виходу з ладу
встановленого обладнання.
19. Звернення директора ЗШ №22 М. Калинюк щодо встановлення дорожніх
знаків які забороняють в’їзд особистого автотранспорту на територію школи зі
сторони вул. Паркової.
20. Звернення Пашковського Б.В. щодо заміни дорожніх знаків 3.21 «В’їзд
заборонено» на дорожні знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів
заборонено» на вул. Галицька – Бельведерська та на вул. Галицька – Мартинця.
21. Звернення перевізника маршрутів №21 та 24 Олексюка В.В. щодо
освітлення моста через річку Бистриця Надвірнянська по вул. Коновальця так,
як в темну пору доби дуже погана видимість, що спричиняє ризику перевезення
пасажирів.
22. Звернення Архієпископа та Митрополита УГКЦ В. Війтишина щодо
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) по вул. Василіянок,60 та навпроти церкви, що знаходиться в
парку Військових ветеранів.
23. Звернення мешканців будинку №20А вул. Короля Данила щодо надання
дозволу на влаштування стоянки на заїзді до СШ №4 біля будинку №24В
Південний бульвар (навпроти нашого будинку).
24.Звернення ОСББ Кароля Данила 14, 14а щодо надання дозволу на
встановлення бетонних півкуль на проїзді.
25. Звернення мешканців буд. 44, 46, 48 по вул. Франка щодо встановлення
дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона» та 3.29 «Обмеження максимальної
швидкості» на заїзді у двір.
26. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення берлінських подушок на території
м. Івано-Франківська.
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1. СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо нанесення розмітки
пішохідний перехід на вул. Івасюка (Ощадбанк) навпроти будинку № 186 вул.
Вовчинецька.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019рік встановлення дорожніх
знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35.1
«Пішохідний перехід»-2шт., 5.35.2 «Пішохідний перехід»-2шт. Нанести
дорожню розмітку, встановити перильне огородження на вул. Івасюка
(Ощадбанк) навпроти будинку № 186 вул. Вовчинецька, а також внести зміни в
схему ОДР по вул. Івасюка.
ДЖКПБ облаштувати пониження бордюрів до пішохідного переходу.
2. СЛУХАЛИ: Звернення Красуляка І.М. щодо облаштування
пішохідного переходу з нанесенням відповідної дорожньої розмітки та
відповідних дорожніх знаків на перехресті вул. Курінного Чорноти та вул.
Національної гвардії також забезпечити освітлення даних пішохідних переходів
також перетин вул. Національної гвардії пропоную організувати тільки по одну
сторону перехрестя вулиць ближче до вул. Чорновола.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019р. Після проведення
закупівлі та укладення договору на закупівлю робіт з встановлення дорожніх
знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»4шт. та нанести дорожню розмітку.
УТІЗ замовити схему ОДР вул. Національної Гвардії.
3. СЛУХАЛИ: Звернення Малженського О.Б. щодо встановлення
дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» перед будинком №20 по вул. Тичини та
5.32 «Кінець житлової зони» та перенесення існуючого дорожнього знаку 3.21
«В’їзд заборонено» до бетонних клумб на вул. Пашницького з сторони будинку
№47 по вул. Довга.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожніх знаків.
4. СЛУХАЛИ: Щодо затвердження місць перенесення та встановлення
болардів за адресами:
1. вул. Шевченка – Крука (2шт.)
2. вул. Шевченка – Гординського (2шт.)
3. вул. Старозамкова (1шт.)
4. вул. Галицька – Мартинця (2шт.).
ВИРІШИЛИ:
Погодити. УТІЗ перенсети боларди за вказаними місцями розташування.
Забезпечити передачу болардів КП «Міськсвітло». Ключі в КП «Муніципальна
варта» та службам згідно рішення МВК.
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ДЖКПБ встановити додатково муляжі болардів на вул. Галицька –
Мартинця по сторонам механічних болардів, щоб перекрити проїзд.
5. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1
«Пішохідний перехід» -4шт.,2.3 «Головна дорога» -2шт., 5.16 «Напрямки руху
по смугах» -4шт. на вул. Надрічна (біля Бізону).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ в 2018 році після укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35.1
«Пішохідний перехід» -4шт.,2.3 «Головна дорога» -2шт., 5.16 «Напрямки руху
по смугах» -4шт. на вул. Надрічна (біля Бізону).
6. СЛУХАЛИ: Щодо пониження бордюрів на переходах на
Європейській площі.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ внести в титульний список робіт на 2019р. пониження бордюрів
на переходах на Європейській площі та забезпечити виконання робіт.
7. СЛУХАЛИ: Звернення Гулика М.В. щодо:
1. Пониження бордюрів на підході до пішохідного переходу на перехресті
вул. Галицька – Витвицького та нанести пішохідний перехід із сторони вул.
Витвицького.
2. Облаштувати зупинку на вул. Галицька,64 так, як відстань від зупинки
ГТ «Княгинин» до Целевича більше 600м також звернути увагу на аварійну
ділянку біля церкви Лемківської де виглядає арматура, що загрожує транспорту
та пасажирам.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у пониженні бордюрів на підході до пішохідного переходу на
перехресті вул. Галицька – Витвицького та в облаштуванні зупинки
громадського транспорту на вул. Галицька,64.
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019р. після проведення
закупівлі та укладення договору на закупівлю робіт з встановлення дорожніх
знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»2шт. із сторони вул. Витвицького.
КП «МДК» обстежити та прийняти міри по демонтажу арматури на
тротуарі біля зупинки громадського транспорту на вул. Галицька (Княгинин).
8. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.3 «Розділення
транспортних потоків протилежних напрямків» та 1.14.1, 1.14.3 «Пішохідний
перехід» на вул. Івасюка та на вул. Миколайчука.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ, УПП та ДЖКПБ вивчити дане питання після чого винести на
розгляд КБДР
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9. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення пристрою примусового зниження
швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Павлика та на вул. Дорошенка,29
біля ЗОШ №2.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Павлика.
УТІЗ внести в титульні списки робіт на 2019р. освітлення пішохідного
переходу на вул. Дорошенка,29 біля ЗОШ №2.
10. СЛУХАЛИ: Звернення Шевчука В.М. щодо надання пропуску для
безперешкодного проїзду власним автотранспортом в першу паркувальну зону,
оскільки здійснюю підприємницьку діяльність за адресою площа Міцкевича,14.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Відповідно до рішення виконавчого комітету від 27.04.2017р.
№267 завезення товару автотранспортними засобами в заклади торгівлі, які
розташовані в межах пішохідної зони, визначеної в п.1 цього рішення
здійснюється у період часу з 18.00 год. до 10.00 год.
11. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Ютім» Стефанишина І.О.
щодо надання пультів від болардів для обслуговування камер за адресами: вул.
Чорновола,128 (парк ім. Т. Шевченка), вул. Незалежності,45 (початок
стометрівки), вул. С.Мартинця,4 – Л. Українки, вул. Л. Курбаса,13, вул.
Грушевського,17-Міцкевича. Виготовлення пультів за рахунок ТОВ «Ютім».
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує звертатися в КП «Муніципальну варту» щодо заїзду
для обслуговування камер.
12.
СЛУХАЛИ:
Звернення
ректора
Івано-Франківського
національного медичного університету Рожка М.М. щодо можливості
проїзду транспорту ІФНМУ у місцях встановлення болардів, а саме: вул.
Л.Українки- Мартинця, вул. Грушевського-Міцкевича, вул. Галицька (провулок
Фортечний), оплату за виготовлення пультів для можливості заїзду по
надзвичайній службовій необхідності гарантуємо.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує звертатися в КП «Муніципальну Варту» щодо проїзду
транспорту ІФНМУ у місцях встановлення болардів.
13. СЛУХАЛИ: Звернення директора ПП фірми «Голкомп» Голод Т.Т.
щодо надання можливості для довезеня товарів до магазину «Аепазія» за
адресою площа Міцкевича,6.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
14. СЛУХАЛИ: Звернення Войцековського В.Ф щодо надання дозволу
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до заїзду до будинку по вул. Труша,4 з боку вул. Мартинця – Л.Українки через
встановленні боларди.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
15. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
встановлення знаку «Напрямок повороту» та дорожні відбійники на повороті
вул. Микитинецька поруч з будинком № 36.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019рік встановлення дорожніх
знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку
1.4.1«Напрямок повороту» - 1шт. та 1.4.2«Напрямок повороту» - 1шт.
16. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідного переходу червонобілим гранітним каменем на вул. Привокзальна навпроти центрального входу на
ж/д вокзал.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ у 2019 нанести дорожню розмітку на пішохідному переході по вул.
Привокзальній фарбою з бітумною емульсією.
17. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідного переходу на вул.
Сахарова-Мельника.
Висновок робочої групи після обстеження:
Облаштування пішохідного переходу між кишенею для паркування та
перехрестями вул. Сахарова- Мельника не є безпечним через відсутність
трикутника видимості.
Позиція УПП облаштувати пішохідний перехід безпосередньо в кишені
для паркування з облаштуванням антикишені та підходів до пішохідного
переходу.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити в проектній організації ПКД по облаштуванню
антикишені. Внести в титульний список робіт на 2019р. облаштування
пішохідного переходу безпосередньо в кишені для паркування з облаштуванням
антикишені та підходів до пішохідного переходу.
18. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Катамай Т.В. щодо вжиття заходів до
забезпечення повноцінного функціонування каналізаційного колодязя на вул.
Шевченка - Гординського, так як у нього встановлене водовідведення від
болардів і підтоплення болардів водою може привести до псування і виходу з
ладу встановленого обладнання.
ВИРІШИЛИ:
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» почистити каналізаційні
колодязі на вул. Шевченка – Гординського.
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19. СЛУХАЛИ: Звернення директора ЗШ №22 М. Калинюк щодо
встановлення дорожніх знаків які забороняють в’їзд особистого автотранспорту
на територію школи зі сторони вул. Паркової.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує встановити ворота на в’їзді на територію школи зі
сторони вул. Паркової.
20. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б.В. щодо заміни дорожніх
знаків 3.21 «В’їзд заборонено» на дорожні знаки 3.2 «Рух механічних
транспортних засобів заборонено» на вул. Галицька – Бельведерська та на вул.
Галицька – Мартинця.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
21. СЛУХАЛИ: Звернення перевізника маршрутів №21 та 24
Олексюка В.В. щодо освітлення моста через річку Бистриця Надвірнянська по
вул. Коновальця так, як в темну пору доби дуже погана видимість, що
спричиняє ризику перевезення пасажирів.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися письмовим листом в САД щодо освітлення моста через
річку Бистриця Надвірнянська по вул. Коновальця.
22. СЛУХАЛИ: Звернення Архієпископа та Митрополита УГКЦ В.
Війтишина щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) по вул. Василіянок,60 та навпроти церкви, що
знаходиться в парку Військових ветеранів.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. На вул. Василіянок встановлений острівець безпеки, який
змушує водіїв транспортних засобів зменшувати швидкість на даній ділянці
дороги.
23. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку №20А вул. Короля
Данила щодо надання дозволу на влаштування стоянки на заїзді до СШ №4
біля будинку №24В Південний бульвар (навпроти нашого будинку).
ВИРІШИЛИ:
Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини
вивчити дане питання.
24. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ Кароля Данила 14, 14а щодо надання
дозволу на встановлення бетонних півкуль на проїзді.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
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25. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців буд. 44, 46, 48 по вул. Франка
щодо встановлення дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона» та 3.29 «Обмеження
максимальної швидкості» на заїзді у двір.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожніх знаків. Вул. Павлика є пішохідною
зоною в якій швидкість руху відповідно до правил дорожнього руху не повинна
перевищувати 20 км/год.
26. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення берлінських
подушок на території м. Івано-Франківська.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ, УТІЗ вивчити місця дислокації берлінських подушок на
території м. Івано-Франківська, сформувати титул на 2019 рік..

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху
Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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