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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 1 від 04.01.2018року
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:
Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв’язку;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Авраменко В. В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Царьов В.С. – в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в м. Івано Франківську;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Строїч А.П. – депутат міської ради;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Жук Р.Д .голова правління асоціації приватних таксистів м. ІваноФранківську.
Порядок денний:
1. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо заборони лівого
повороту при зеленому сигналі світлофора по вул. Бандери на перехресті з вул.
Ребета в бік Європейської площі шляхом встановлення наказового дорожнього
знаку 4.4 «Рух прямо або праворуч».
2. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо відкриття заїзду по
вул. Шевченка з боку вул. Сабата та відповідно закриттю заїзду по вул.
Шевченка з боку вул. 100-річчя Червоного Хреста.
3. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо демонтажу
дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на розі вул. Галицька - вул.
Військових Ветеранів на час виконання ремонтних робіт.
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4. Звернення Данченка Г.І. щодо надання дозволу на виконання дорожньої
розмітки 1.11 довжиною 7м на вул. Надрічна,60 з правом лівостороннього заїзду
на територію закладу (витрати на влаштування дорожньої розмітки 1.11 за
власний кошти).
5. Звернення мешканців буд. № 40 по вул. Горбачевського щодо
встановлення дорожніх знаків при в’їздах у двір даного будинку зі сторони АС2 та вул. Горбачевського та встановлення пристроїв примусового зниження
швидкості (лежачих поліцейських) на проїздах у дворі.
6. Щодо схеми руху автотранспорту та встановлення обмежуючих дорожніх
знаків на вул. Вовчинецька.
7. Звернення Ващишина Й.І. щодо обмеження руху, встановити одностороній
рух та знак головна дорога на виїзді з вул. Гординського на вул. Чорновола або
світлофор також провести ремонт тротуару по вул. Гординського.
8. Звернення голови ОСББ «Вагилевича, 9» щодо відновлення стовпчика на
вул. Незалежності,45 біля магазину «Рібок».
9. Звернення Одарченко М. щодо ліквідації нової зупинки на вул. Галицька –
Целевича в місто, залишити зупинку навпроти ресторану «Овен» також
обладнати світлофор кнопкою для пішоходів, оскільки в день та ввечері люди
рідше переходять в цьому місці дорогу і світлофор який вмикається без потреби
теж додатково затримує транспортний потік.
10. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо встановлення
дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» при заїзді у двір вул.
Є.Коновальця,136, 136/а, та 136/б зі сторони вулиці Є. Коновальця.
11. Звернення голови ОСББ «Домівка - ІФ» щодо погодження встановлення
квіткових клумб зі сторони вул. Бельведерської, дорожнього знаку 3.21 «В’їзд
заборонено» з табличкою «Крім мешканців будинку 4Б» та автоматичного
шлагбауму зі сторони вул. П. Орлика для обмеження в’їзду на приватну
земельну ділянку прибудинкової території вул. П. Орлика,4Б.
12. Звернення головного лікаря «Міської дитячої клінічної лікарні»
О.Бойчука щодо надання дозволу на встановлення дорожнього знаку 3.21
«В’їзд заборонено» з табличкою «Крім службового і санітарного транспорту»
на території стаціонару лікарні по вул. Чорновола,44 зі сторони вул. Крука.
13. Щодо корегування кошторису та встановлення додаткових секцій
світлофора на перехресті вул. Довженка-Сухомлинського, а саме:
1. Зрізати бордюр.
2. Двосторонній рух, дорожні знаки.
3. Світлофор пішохідний і транспортний.
4. Обмежений рух, правий поворот за зупинкою.
5. Корегування кошторису.
14. Звернення мешканців вул. С. Стрільців,11 щодо перенесення павільйону
зупинки громадського транспорту з вул. С. Стрільців- Бачинського, що створює
проблеми та незручності.
15 Звернення директора ЗШС І ступеня ім. Софії Русової та директора
Департаменту освіти та науки І. Смаля щодо встановлення відповідних
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дорожніх знаків котрі б попереджали водіїв про те, що неподалік розташований
навчальний заклад, а також встановити дорожні знаки про заборону зупинки
автотранспорту на самому заїзді до навчального закладу на ділянці дороги вул.
Василіянок,28.
16. Звернення директора Департаменту освіти та науки І. Смаля щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на ділянці дороги вул. Грушевського – Петрушевича.
17. Звернення директора ЗШ -22 М. Калинюка щодо встановлення
дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» при заїзді на територію школи зі
сторони парку по вул. Молодіжна.
18. Звернення мешканців щодо поновлення дорожньої розмітки 1.14.1
«Пішохідний перехід» через вул. Довга (в районі проектованого кільця).
19. Звернення жителів вул. Барнича щодо встановлення дорожніх знаків біля
виїзду з території СУ-612 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» 3.31
«Зона обмеження максимальної швидкості 30км/год» та дорожніх знаків на
в’їзді на вул. Барнича з вул. Василишина 3.3 «Рух вантажних автомобілів
заборонено» з табличкою до дорожнього знаку 7.4.3 з надписом на ній «На в’їзд
до СУ-612».
20. Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо вдосконалення схеми
ОДР на вул. Франка та корегування циклограми світлофору на перехресті з вул.
Незалежності.
21. Звернення ДЖКПБ щодо внесення змін до схеми ОДР на ділянці вул.
Мазепи від Січових Стрільців до Бельведерської з влаштуванням
одностороннього руху.
22. Звернення Генадія Бакаляра щодо впорядкування руху та паркування по
вул. Толстого.
23. Звернення Громадської ради М. Панчишина щодо розгляду можливості
встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул. Бандери – Стецько.
24. Звернення ГО «Громадський комітет транспортної безпеки» щодо
заборони руху вантажного транспорту по вул. Челюскінців
25. Звернення мешканців вул. Коновальця, 23 на прийомі у міського голови
щодо стоянки автомобілів біля магазину «Вопак», яка перекриває в’їзд для
мешканців будинку.
26. Звернення мешканців вул. Лепкого на прийомі у міського голови щодо
стихійної зупинки та стоянки вздовж вулиці.
27. Звернення Миколи Гусака щодо проблеми блокування вул.
Коцюбинського.
28. Звернення Рябової Г.М. щодо перекриття тротуару металічними
стовпчиками або встановлення дорожніх знаків для заборони паркування
автомобілів на тротуарі на вул.Коновальця,149.
29. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління Укртрасбезпеки в
Івано- Франківські обл. Суковатого О.Є. щодо надання дозволу на
розміщення презентації габаритно-вагових комплексів (3 одиниці) на площі
навпроти готелю «Надія» на вул. Незалежності.
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30. СЛУХАЛИ: Звернення жителів будинків № 6 та 4а вул. Вовчинецька
щодо перенесення зупинки громадського транспорту.

1.СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика
щодо заборони лівого повороту при зеленому сигналі світлофора по вул.
Бандери на перехресті з вул. Ребета в бік Європейської площі шляхом
встановлення наказового дорожнього знаку 4.4 «Рух прямо або праворуч».
ВИРІШИЛИ:
КП « Івано - Франківськміськсвітло» збільшити зелений сигнал
світлофора на 3 секунди для можливості безперешкодного здійснення лівого
повороту з вул. Бандери на вул. Побутову.
КП « Івано - Франківськміськсвітло», УТІЗ вивчити продовження
зеленого сигналу світлофора на 3 секунди для можливості безперешкодного
здійснення лівого повороту з вул. Незалежності на вул. С. Бандери.
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 4.4 «Рух прямо або праворуч» по вул. Бандери на перехресті з вул. Ребета
в бік Європейської площі.
2. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо
відкриття заїзду по вул. Шевченка з боку вул. Сабата та відповідно закриттю
заїзду по вул. Шевченка з боку вул. 100-річчя Червоного Хреста.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити відкриття заїзду по вул. Шевченка з боку вул. Сабата та
відповідно закриттю заїзду по вул. Шевченка з боку вул. 100-річчя Червоного
Хреста.
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2018 рік встановлення болардів
на перехресті вул. Шевченка - вул. 100-річчя Червоного Хреста.
3. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо
демонтажу дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на розі вул. Галицька вул. Військових Ветеранів на час виконання ремонтних робіт.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Роботи по заміні мереж на вул. В. Ветеранів завершені тому
не має потреби демонтовувати дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено» на розі
вул. Галицька - вул. Військових Ветеранів.
4. СЛУХАЛИ: Звернення Данченка Г.І. щодо надання дозволу на
виконання дорожньої розмітки 1.11 довжиною 7м на вул. Надрічна,60 з правом
лівостороннього заїзду на територію закладу (витрати на влаштування
дорожньої розмітки 1.11 за власний кошти).
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ВИРІШИЛИ:
УТІЗ відкорегувати схему ОДР на вул. Надрічна. При нанесенні
дорожньої розмітки врахувати дану пропозицію.
5. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців буд. № 40 по вул. Горбачевського
щодо встановлення дорожніх знаків при в’їздах у двір даного будинку зі
сторони АС-2 та вул. Горбачевського та встановлення пристроїв примусового
зниження швидкості (лежачих поліцейських) на проїздах у дворі.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків з двох сторін заїзду у двір буд.№40 по вул. 5.31 «Житлова зона»-2шт.
Відмінити рішення п.1 протоколу № 9 від 13.07.2016р.
6. СЛУХАЛИ: Щодо схеми руху автотранспорту та встановлення
обмежуючих дорожніх знаків на вул. Вовчинецька.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення тимчасових
дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості»-2шт.,1.12
«Вибоїна»-2шт. та 1.37 «Дорожні роботи»-2шт.
7. СЛУХАЛИ: Звернення Ващишина Й.І. щодо обмеження руху,
встановити одностороній рух та знак головна дорога на виїзді з вул.
Гординського на вул. Чорновола або світлофор також провести ремонт тротуару
по вул. Гординського.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити геозйомку та проектно кошторисну документацію на
світлофорний об’єкт.
УТІЗ закупити переносні світлофорні об'єкти для експерементального
встановлення.
8. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Вагилевича, 9» щодо
відновлення стовпчика на вул. Незалежності,45 біля магазину «Рібок».
ВИРІШИЛИ:
КП МДК встановити стовпчик на вул. Незалежності,45 біля магазину
«Рібок» для обмеження заїзду та паркування на тротуарі.
9. СЛУХАЛИ: Звернення Одарченко М. щодо ліквідації нової зупинки
на вул. Галицька –Целевича в місто, залишити зупинку навпроти ресторану
«Овен» також обладнати світлофор кнопкою для пішоходів, оскільки в день та
ввечері люди рідше переходять в цьому місці дорогу і світлофор який
вмикається без потреби теж додатково затримує транспортний потік.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити ліквідацію нової зупинки на вул. Галицька – Целевича в місто.
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КП « Івано - Франківськміськсвітло» обладнати світлофор кнопкою для
пішоходів.
10. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» при заїзді у двір
вул. Є.Коновальця,136, 136/а, та 136/б зі сторони вулиці Є. Коновальця.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 3.34 «Зупинку заборонено»-1шт.
11. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Домівка - ІФ» щодо
погодження встановлення квіткових клумб зі сторони вул. Бельведерської,
дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою «Крім мешканців
будинку 4Б» та автоматичного шлагбауму зі сторони вул. П. Орлика для
обмеження в’їзду на приватну земельну ділянку прибудинкової території вул. П.
Орлика,4Б.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено»з
табличкою «Крім мешканців будинку 4Б», оскільки правилами дорожнього руху
непередбачено.
Погодити встановлення автоматичного шлагбауму зі сторони вул. П.
Орлика та встановлення квіткових клумб зі сторони вул. Бельведерської для
обмеження в’їзду на приватну земельну ділянку прибудинкової території
буд.№4Б по вул. П. Орлика при умові забезпечення безперешкодного проїзду до
інших будинків, які поруч знаходяться.
12. СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря «Міської дитячої
клінічної лікарні» О. Бойчука щодо надання дозволу на встановлення
дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою «Крім службового і
санітарного транспорту» на території стаціонару лікарні по вул. Чорновола,44 зі
сторони вул. Крука.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
13. СЛУХАЛИ: Щодо корегування кошторису та встановлення додаткових
секцій світлофора на перехресті вул. Довженка-Сухомлинського, а саме:
1. Зрізати бордюр.
2. Двосторонній рух, дорожні знаки.
3. Світлофор пішохідний і транспортний.
4. Обмежений рух, правий поворот за зупинкою.
5. Корегування кошторису.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ звернутися з письмовим листом до проектної організації ТОВ
«ПРОФ ГРУП» провести корегування робочого проекту «Нове будівництво
світлофорів на вул. Довженка-Сухомлинського навпроти магазину «Заравшан» в
м. Івано-Франківську», а саме:
1. На виїзді з дворів будинку поруч зупинки громадського транспорту
зрізати заокруглення 2метри бордюрного каменю та тротуару.
2. Демонтувати дорожній знак 5.5 «Дорога з одностороннім рухом».
3. Встановити 3 секції світлофора (два транспортні, один пішохідний).
4. Обмежити рух, лівий поворот перед заправкою.
5. Перенести дорожній знак 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» дальше від
перехрестя.
14. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. С. Стрільців,11 щодо
перенесення павільйону зупинки громадського транспорту з вул. С. СтрільцівБачинського, що створює проблеми та незручності.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
15 СЛУХАЛИ: Звернення директора ЗШС І ступеня ім. Софії Русової
та директора Департаменту освіти та науки І. Смаля щодо встановлення
відповідних дорожніх знаків котрі б попереджали водіїв про те, що неподалік
розташований навчальний заклад, а також встановити дорожні знаки про
заборону зупинки автотранспорту на самому заїзді до навчального закладу на
ділянці дороги вул. Василіянок,28.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожніх знаків, оскільки на даній ділянці
дороги з двох сторін навчального закладу встановлені дорожні знаки 1.33
«Діти» та засоби обмеження руху (металічні стовпчики).
16. СЛУХАЛИ: Звернення директора Департаменту освіти та науки І.
Смаля щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на ділянці дороги вул. Грушевського – Петрушевича.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на ділянці дороги вул. Грушевського – Петрушевича.
УТІЗ внести в титульний список освітлення пішохідного переходу на
перехресті вул. Грушевського - Петрушевича.
17. СЛУХАЛИ: Звернення директора ЗШ -22 М. Калинюка щодо
встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» при заїзді на територію
школи зі сторони парку по вул. Молодіжна.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» при
заїзді на територію школи зі сторони парку по вул. Молодіжна.
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КБДР рекомендує зачиняти ворота.
УТІЗ спільно з УКБ розробити проект піднятого пішохідного переходу
на вул. Покутська (за прикладом ЗОШ-19).
ДЖКПБ передати УТІЗ проект влаштування антикишені на вул.
Сахарова.
18. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо поновлення дорожньої
розмітки 1.14.1 «Пішохідний перехід» через вул. Довга (в районі проектованого
кільця).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.
19. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Барнича щодо встановлення
дорожніх знаків біля виїзду з території СУ-612 3.3 «Рух вантажних автомобілів
заборонено» 3.31 «Зона обмеження максимальної швидкості 30км/год» та
дорожніх знаків на в’їзді на вул. Барнича з вул. Василишина 3.3 «Рух вантажних
автомобілів заборонено» з табличкою до дорожнього знаку 7.4.3 з надписом на
ній «На в’їзд до СУ-612».
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожніх знаків на вул. Барнича.
20. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо
вдосконалення схеми ОДР на вул. Франка та корегування циклограми
світлофору на перехресті з вул. Незалежності.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ та КП « Івано - Франківськміськсвітло» спільно вивчити
питання щодо збільшення фази для проїзду автотранспорту на зелений сигнал
світлофора прямо та праворуч на вул. І. Франка та корегування циклограми
світлофорного об’єкта на перехресті з вул. Незалежності.
21. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо внесення змін до схеми ОДР
на ділянці вул. Мазепи від Січових Стрільців до Бельведерської з влаштуванням
одностороннього руху.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР.
22. СЛУХАЛИ: Звернення Генадія Бакаляра щодо впорядкування руху
та паркування по вул. Толстого.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ внести в титул робіт на 2018р ремонт тротуарів на вул. Толстого.
23. СЛУХАЛИ: Звернення Громадської ради М. Панчишина щодо
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розгляду можливості встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул.
Бандери – Стецько.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує Вам звернутися з даним питанням після завершення
ремонту вул. С. Стецько, оскільки потрібно вивчити потік автотранспорту.
24. СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Громадський комітет транспортної
безпеки» щодо заборони руху вантажного транспорту по вул. Челюскінців.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
25. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Коновальця, 23 на прийомі
у міського голови щодо стоянки автомобілів біля магазину «Вопак», яка
перекриває в’їзд для мешканців будинку.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання.
26. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Лепкого на прийомі у
міського голови щодо стихійної зупинки та стоянки вздовж вулиці.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити бетонні кулі на вул. Лепкого на відрізку дороги від
вул. Незалежності до ЗОШ-9.
27. СЛУХАЛИ: Звернення Миколи Гусака щодо проблеми блокування
вул. Коцюбинського.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків зі сторони вул. Вовчинецької та вул. Тарнавського 5.31 «Житлова зона»2шт.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Рябової Г.М. щодо перекриття тротуару
металічними стовпчиками або встановлення дорожніх знаків для заборони
паркування автомобілів на тротуарі на вул.Коновальця,149.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
29. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління Укртрасбезпеки в
Івано- Франківські обл. Суковатого О.Є. щодо надання дозволу на
розміщення презентації габаритно-вагових комплексів (3 одиниці) на площі
навпроти готелю «Надія» на вул. Незалежності.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
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30. СЛУХАЛИ: Звернення жителів будинків № 6 та 4а вул.
Вовчинецька щодо перенесення зупинки громадського транспорту.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у перенесенні зупинки громадського транспорту в зв’язку з тим
що на даній ділянці дороги відсутнє інше місце для облаштування зупинки, яке
б забезпечило безпеку дорожнього руху.

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

М. Вітенко

І. Щурик
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