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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 7 від 27.06.2018року
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:
Войтик В.Г. - член виконавчого комітету міської ради, заступник голови комісії;
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;
Юносова Я. Ю. – заступник начальника УПП в м. Івано – Франківську;
Слівінський В. В. – ст. інспектор відділу БДР УПП в Івано – Франківській
області;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Кошик О. І. –директор Департаменту містобудування, архітектури та культурної
спадщини міської ради;
Рогів Н. М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою.
Порядок денний:
1. Звернення УПП щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у місцях
концентрації ДТП в м. Івано-Франківську, а саме:
1. На кільцевій розв’язці вул. Мазепи – Крихівецька – Довженка - набережна
ім. В. Стефаника не встановлено напрямні острівці.
2. На перехресті вул. Незалежності – Хриплинська не відремонтовано
дорожнє покриття та не нанесена дорожня розмітка.
3. На перехресті вул. Івасюка – Хоткевича не влаштовано тротуари, не
встановлені пішохідні світлофори.
4. На перехресті вул. Галицька – Пасічна не відремонтовано перильне
загородження, заниженні від рівня дорожнього покриття дощозливні решітки.
Також вкрай необхідно:
1.здійснити запроектовану реконструкцію перехрестя вул. ГалицькаЦелевича із влаштуванням лівоповоротної смуги та світлофорного об’єкту;
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2. виконати благоустрій із влаштуванням тротуарів, перильного огородження
та пішохідних світлофорів на перехресті вул. Калуське шосе – Галицька Горбачевського;
3. побудувати запроектовану кільцеву розв’язку на перехресті вул. Довга–
Берегова – Північний бульвар.
2.Звернення члена виконавчого комітету Войтика В. Г. щодо запланованого
встановлення нових світлофорних об’єктів(мінімум двох) на набережній ім..
Стефаника та можливою перезавантаженістю заторами з метою упередження
дати доручення профільному управлінню замовити проект моделювання
транспортних потоків з проектом/реконструкції фаз на існуючих чи
проектованих світлофорних об’єктах
3. Звернення голови правління Громадської спілки «Спілка перевізників
Івано-Франківська» Стахіва О.М. щодо встановлення зупинки по вул.
Гординського,20 (костел Аве Марія ) також встановити світлофор при виїзді з
вул. Височана на вул. С. Бандери в зв’язку з створенням аварійної ситуації з
виїздом маршруту №44.
4.Звернення Яницького В.Р. щодо заборони паркування автотранспорту у
центральній частині міста у робочі дні.
5. Звернення головного лікаря Івано-Франківського обласного
наркологічного диспансеру Скопича В.А. щодо встановлення заборонених
дорожніх знаків 3.21 «В’їзд заборонено» та 3.35 «Стоянку заборонено» на
території Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру по вул.
Млинарська,21.
6. Звернення А. Дубницького та мешканців с. Угринів щодо облаштування
пішохідного переходу по вул. Хіміків біля другого під’їзду будинку №6.
7. Звернення А. Маркова ГО «Культурно-освітнє товариство інвалідів
«УМГ» щодо виділення парковочних зон, а саме вздовж вулиць Грюнвальдська,
Донцова та Толстого також і у міжбудинкових проїздах.
8. Протокольне доручення прийомів громадян та звернення мешканців
вул. Київської (І. Буник) щодо обмеження руху великогабаритного транспорту
по вул. Київська з встановленням дорожніх знаків зі сторони вул. Бандери та
Височана про заборону руху великогабаритного автотранспорту , зробити
альтернативний об’їзд.
9. Щодо перенесення місць встановлення автоматичних боллардів:
- з вул. Мартинця – Галицька(2шт.) від головного корпусу Івано-Франківського
національного університету та пасажем Гартенбергів
на вул.
Старозамкова(2шт.);
- з вул. Галицької(при заїзді до Архітедрального собору)-1шт. та вул. Шевченка вул. Гординського-1шт. на вул. Вітовського в район гот. "Легенда"(на заміну
бетонним блокувальним пристроям).
10. Щодо погодження схеми ОДР, перенесення і встановлення обладнання
першої паркувальної зони відповідно до розробленої схеми організації
дорожнього руху, а саме:
-шлагбаумів на вул. Галицьку;
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-паркомату на вул. Шеремети;
-паркомату на вул. Площа Ринок.
11.Звернення Череватої С. М. щодо можливості демонтажу металічних
стовпчиків на вул. Тринітарській. Оскільки по даній вулиці немає
можливості
проїзду
спеціальному
транспорту(швидка
медична
допомога,пожежна)через встановлені металічні стовпчики та літній майданчик
біля м-ну «Делікатес».
12. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо облаштування
пішохідного переходу по вул. Микитинецькій, 6, 8.
13. Повторне звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
демонтажу обмежувачів швидкості(лежачі поліцейські) розташованих біля
будинків 17,19,24 на вул. У. Декабристів.
14. Звернення депутата міської ради Капустяка О. І. щодо встановлення двох
обмежувачів швидкості(лежачі поліцейські) на вул. С. Стецько 2-4 та 5-7.
15. Звернення УКБ щодо узгодження схеми організації дорожнього руху з
частковим перекриттям руху під час капітального ремонту вул. М. Підгірянки
на період з червня по грудень 2018 року.
16. Звернення КП «Електроавтотранс» щодо розширення проїзної частини на
перехресті вулиць К. Данила - Ленкавського за рахунок перенесення бордюру в
сторону газона на 1 метр для збільшення радіуса повороту та можливості
виконання повороту великогабаритного автобуса «Богдан А-701.32»на маршруті
№27.
17. Звернення КП «Електроавтотранс» щодо зміни нанесення дорожньої
розмітки суцільна лінія на переривчату з короткими штрихами на кільцевій
розв’язці вулиць Деповська – Миру, Сахарова – С.Бандери та вул. Довга Бельведерська, яка поділяє транспортні потоки меж смуг руху для виконання
повороту праворуч не порушуючи ПДР великогабаритному автобусу «Богдан А701.32» та тролейбусу маршруту №6.
18. Колективне звернення мешканців будинку №1 по вул. Пасічна щодо
заборони заїзду грузового транспорту у підвезенні будматеріалів забудівнику
«Цитадель» по відремонтованій дорозі , яка проходить до школи – садка»№6 та
на будмайданчик.
19. Колективне звернення жителів вулиць Яросевича, Ципки та вул.
Ковалевської щодо:
-внесення в план на 2018-2019 роки відремонтувати вул. Яросевича,провулок
Яросевича, вул. Ципки та вул. Ковалевської, а також відремонтувати тротуар
між буд.№214 і 216 на вул. Тисменицькій;
-нанести дорожню розмітку «Пішохідний перехід» та облаштувати острівці
безпеки на вул. Тисменицькій навпроти вулиць Ципки та Яросевича;
-відновити тролейбусний маршрут №9 з продовженням його руху до
Європейської площі та збільшити кількість тролейбусів на маршруті;
-відновити автобусний маршрут №46 з відновленням руху по вул. Мазепи , а не
по вул. Чорновола.
20. Звернення жителів будинків 52,54,56 по вул. Матейки щодо відновлення
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дорожніх знаків «Пункт зупинки громадського транспорту» на вул.
Матейки(навпроти тубдиспансеру в сторону вул. Є.Коновальця).
21. Щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки
на перехресті вулиць Галицька-Целевича.
При комісійному виході на місце УТІЗ та УПП вирішено винести на розгляд
КБДР встановлення дорожніх знаків, а саме:
- зі сторони моста при русі в сторону вул. Пасічної 4.4 «Рух прямо або
праворуч», 2.3 «Головна дорога»,7.21.1 «Вид небезпеки» та перенести 1.39
«Інша небезпека» до перехрестя;
- зі сторони м-ну «Пасічна» при русі в сторону центру 4.4 «Рух прямо або
праворуч», 2.3 «Головна дорога»,5.35.1, 5.35.2 «Пішохідний перехід»-4шт. та
демонтувати 3.24 «Розворот заборонено»;
- на виїзді з вул. Целевича 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.,замінити 2.1
«Дати дорогу», демонтувати 4.2 «Рух праворуч»;
- на виїзді з території ТзОВ «Мельник» 2.1 «Дати дорогу»,4.2 «Рух
праворуч»,5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.
А також облаштувати підхід до пішохідного переходу по вул.
Галицька(опустити бордюр до рівня проїзної частини) та відкорегувати
дорожню розмітку.
22. Звернення голови комісії КЗ МДКЛ О. Бойчук щодо встановлення
дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою «Крім службового
транспорту» на території лікарні по вул. Чорновола,44 зі сторони вул. Крука.
23. Звернення Гулика М. В. щодо поновлення дорожньої розмітки на
пішохідному переході по вул. Г. Мазепи, 89-91(біля лікарні).
24. Звернення громадської організації жінок – інвалідів «Біла тростина»
щодо перенесення зупинки громадського транспорту по вул. Петлюри на
попереднє місце. В разі неможливості перенесення зупинки облаштувати
направляючі металічні орієнтири від розміщення кнопки виклику звукового
сигналу до встановленої зупинки. А також для слабозорих встановити
електронне табло з графіком руху автобусів з виведеним мовленням та
відремонтувати тротуар з нанесенням тактильного та контрастного покриття.
25. Звернення Пашковського Б.В. щодо заміни дорожніх знаків 3.21 «В’їзд
заборонено» на дорожні знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів
заборонено», а саме: в’їзд на вул. Шевченка із вул. С. Стрільців, в’їзд на вул.
Шевченка із вул. Гординського, в’їзд на вул. Шевченка із вул. 100 річчя
Червоного Христа, в’їзд на вул. Шевченка із вул. Сабата.
26. Звернення Олійника .М. П. щодо демонтажу асфальтових пагорбів або
приведення їх до відповідності вимог ДСТУ 4123:2006 зі встановленням
відповідних дорожніх знаків на вул. Повстанців, 173а, в с. Угорники.
27 .Звернення директора ТзОВ «К2-Інвест» Ковальчук Б. П. щодо
погодження влаштування тимчасової парковки для автомобілів з відповідним
благоустроєм за власні кошти підприємства на земельній ділянці комунальної
власності міста площею 0,1га на вул. Південний Бульвар,36в біля центру
28. Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.14.3 «Пішохідний перехід» та
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облаштування острівця безпеки на вул. Івасюка,26А.
29. Звернення на отримання публічної інформації О. Саїка щодо зменшення
навантаженості вулиці Галицької та прилеглих до неї вулиць з метою
зменшення заторів, зменшення загазованості та покращення стану
навколишнього середовища, зменшення навантажень на дорожнє покриття, та
збільшення швидкості сполучення мікрорайону з іншими мікрорайонами міста:
1. Встановити дорожній знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено з
табличкою до дорожнього знаку 7.3.2. Напрямок дії на вулиці Галицькій перед
перехрестям з вулицею Хіміків, поруч з монументом “Івано-Франківськ”.
2. Продублювати знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено на початку
вулиці Хіміків.
3. На перехресті вулиць Галицької та Калуське Шосе зі сторони АЗК “Окко”
замінити інформаційно-вказівний знак 5.28.2. Напрямок руху вантажних
автомобілів на знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено з табличкою до
дорожнього знаку 7.3.2. Напрямок дії та з табличкою 7.4.4. Час дії 07:00-20:00.
Окремо встановити інформаційно-вказівний знак 5.54. Покажчик напрямків
Тернопіль, Чернівці, Яремча — праворуч. Важливо вжити також заходів для
забезпечення нормальної видимості дорожніх знаків, а саме здійснити обрізку
кущів та гілля дерев(дія цього знаку не поширюється на транспортні засоби, що
обслуговують підприємства, які знаходяться в межах дії знаку)
4. На перехресті біля авторинку зі сторони міста Калуша оновити знак 5.54.
Покажчик напрямків із графічно доповненим знаком “3.3. Івано-Франківськ
напрямок руху — прямо”. Знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено
встановити на перехресті Калуське Шосе — Галицька зі сторони Калуша.
30. Щодо законності встановлення шлагбауму поблизу перехрестя вул.
Федьковича - Горбачевського.
31. Звернення УКБ щодо узгодження схеми організації дорожнього руху з
частковим перекриттям руху під час виконання робіт з будівництва
каналізаційної мережі по вул. Автоливмашівська в с.Хриплин на період з липня
по вересень 2018 року.
32. Звернення ТОВ "Станіславів Комфорт" щодо встановлення знаків, які б
обмежили рух стороннього транспорту в двір будинку на вул. Чорновола, 24А.
33. Щодо обмеження металевими квітниками проїзду між будинками № 35А
та 35Б на вул. Г. Мазепи:
- звернення Прут А.П. щодо надання дозволу на встановлення двох металевих
квітників з метою обмеження проїзду та паркування транспорту;
- звернення ЖЕО "Житловий масив" щодо демонтажу незаконно встановлених
обмежувачів проїзду (тих же металевих квітників).
34. Повторне звернення мешканців будинку на вул. Незалежності, 36 (В.
Шушура) щодо надання дозволу на встановлення шлагбауму з метою
обмеження в'їзду стороннього транспорту в двір.
35. Щодо встановлення обмежувальних стовпчиків між будинками № 14А
та 14Б на вул. Короля Данила:
- звернення голови ОСББ "Короля Данила, 14, 14А" щодо надання дозволу на їх
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встановлення;
- звернення Чернікової З.М. щодо демонтажу обмежувальних стовпчиків.
36. Звернення І.Потапенко щодо демонтажу самовільно встановленого
ланцюгового огородження в дворі будинку на вул. Гординського,1 та Мазепи,29.
1. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо забезпечення безпеки дорожнього
руху у місцях концентрації ДТП в м. Івано-Франківську, а саме:
1. На кільцевій розв’язці вул. Мазепи – Крихівецька – Довженка - набережна
ім. В. Стефаника не встановлено напрямні острівці.
2. На перехресті вул. Незалежності – Хриплинська не відремонтовано
дорожнє покриття та не нанесена дорожня розмітка.
3. На перехресті вул. Івасюка – Хоткевича не влаштовано тротуари, не
встановлені пішохідні світлофори.
4. На перехресті вул. Галицька – Пасічна не відремонтовано перильне
загородження, заниженні від рівня дорожнього покриття дощозливні решітки.
Також вкрай необхідно:
1.здійснити запроектовану реконструкцію перехрестя вул. ГалицькаЦелевича із влаштуванням лівоповоротної смуги та світлофорного об’єкту;
2. виконати благоустрій із влаштуванням тротуарів, перильного огородження
та пішохідних світлофорів на перехресті вул. Калуське шосе – Галицька Горбачевського;
3. побудувати запроектовану кільцеву розв’язку на перехресті вул. Довга–
Берегова – Північний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
1. ДЖКПБ розроблено проект благоустрою по вул. Мазепи.
2. УТІЗ обстежити проїзну частину перехрестя вулиць Незалежності та
Хриплинська щодо можливості нанесення дорожньої розмітки.
3. ДЖКПБ вивчити питання щодо облаштування тротуарів на перехресті
вул. Івасюка – Хоткевича.
4. КП МДК відремонтувати та встановити перильне загородження на
перехресті вул. Галицька – Пасічна.
КП «Іванофранквськводоекотехпром» виконати роботи по підняттю
дощозливних решіток в рівень дорожнього покриття на перехресті вул.
Галицька – Пасічна на протязі одного тижня.
5. УТІЗ після проведення тендерних закупівель встановити дорожні знаки
на перехресті вулиць Галицька – Целевича відповідно до акту комісійного
обстеження №3 від 18.06.18р.а саме:
2.1 «Дати дорогу»-2шт.
2.3 «Головна дорога»-2шт.
4.2 «Рух праворуч»-1шт.
4.4 «Рух прямо або праворуч»-2шт.
5.35.1 «Пішохідний перехід»-6шт.
5.35.2«Пішохідний перехід -2шт.
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7.21.1 «Вид небезпеки»-1шт.
та відкорегувати нанесену дорожню розмітку по вул. Галицькій.
КП «МДК» перенести дорожній знак 1.39 «Інша небезпека(аварійно
небезпечна ділянка) до перехрестя Галицька – Целевича при русі з центру та
демонтувати дорожні знаки 3.2 «Розворот заборонено»,2.1 «Дати дорогу» та 4.2
«Рух праворуч» на вул. Целевича.
ДЖКПБ вивчити питання розширення проїзної частини вулиці Галицька із
влаштуванням лівоповоротної смуги на перехресті вул. Галицька – Целевича.
6.УПП розглянути та погодити робочий проект на перехресті вул.
Калуське шосе – Галицька – Горбачевського.
7.ДЖКПБ вивчити питання по реконструкції кільцевої розв’язки на
перехресті вул. Довга – Берегова – Північний бульвар.
2. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету Войтика В. Г.
щодо запланованого встановлення нових світлофорних об’єктів(мінімум двох)
на набережній ім.. Стефаника та можливою перезавантаженістю заторами з
метою упередження дати доручення профільному управлінню замовити проект
моделювання транспортних потоків з проектом/реконструкції фаз на існуючих
чи проектованих світлофорних об’єктах.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити проект в проектній організації моделювання транспортних
потоків з проектом/реконструкції фаз на існуючих чи проектованих
світлофорних об’єктах на вул. Кармелюка, вул. Садова, вул. Флотська, вул.
Берегова, вул. набережна ім. Стефаника(біля мікрорайону «Калинова слобода2»).
3. СЛУХАЛИ: Звернення голови правління Громадської спілки
«Спілка перевізників Івано-Франківська» Стахіва О.М. щодо встановлення
зупинки по вул. Гординського,20 (костел Аве Марія ) також встановити
світлофор при виїзді з вул. Височана на вул. С. Бандери в зв’язку з створенням
аварійної ситуації з виїздом маршруту №44.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у облаштуванні зупинки громадського транспорту по вул.
Гординського,20 (костел Аве Марія )так, як розроблена схема організації
дорожнього руху по вул. Гординського на даний час на погодженні в УПП в якій
непередбачено зупинки.
УТІЗ та УПП вивчити питання щодо облаштування зупинки
громадського транспорту на вул. Височана перед поворотом на вул. Київська та
внесення змін в схему маршруту №44 з поворотом на вул. Київську з виїздом на
перехрестя вул. Бандери - Сахарова.
4. СЛУХАЛИ: Звернення Яницького В.Р. щодо заборони паркування
автотранспорту у центральній частині міста у робочі дні.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
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5. СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря Івано-Франківського
обласного наркологічного диспансеру Скопича В.А. щодо встановлення
заборонених дорожніх знаків 3.21 «В’їзд заборонено» та 3.35 «Стоянку
заборонено» на території Івано-Франківського обласного наркологічного
диспансеру по вул. Млинарська,21.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні заборонених дорожніх знаків.
6. СЛУХАЛИ: Звернення А. Дубницького та мешканців с. Угринів
щодо облаштування пішохідного переходу по вул. Хіміків біля другого під’їзду
будинку №6.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
попереджувальних дорожніх знаків 1.32 «Пішохідний перехід»-2шт.
7. СЛУХАЛИ: Звернення А. Маркова ГО «Культурно-освітнє
товариство інвалідів «УМГ» щодо виділення парковочних зон, а саме вздовж
вулиць Грюнвальдська, Донцова та Толстого також і у міжбудинкових проїздах.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при розробленні схеми ОДР передбачити місця для інвалідів на вул.
Грюнвальдська.
8. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення прийомів громадян та
звернення мешканців вул. Київської (І. Буник) щодо обмеження руху
великогабаритного транспорту по вул. Київська з встановленням дорожніх
знаків зі сторони вул. Бандери та Височана про заборону руху
великогабаритного автотранспорту , зробити альтернативний об’їзд.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
9. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення місць встановлення автоматичних
боллардів:
- з вул. Мартинця – Галицька(2шт.) від головного корпусу Івано-Франківського
національного університету та пасажем Гартенбергів
на вул.
Старозамкова(2шт.);
- з вул. Галицької(при заїзді до Архітедрального собору)-1шт. та вул. Шевченка вул. Гординського-1шт. на вул. Вітовського в район гот. "Легенда"(на заміну
бетонним блокувальним пристроям).
ВИРІШИЛИ:
Погодити. УТіЗ перенести встановлені автоматичні болларди:
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- з вул. Мартинця – Галицька(2шт.) від головного корпусу ІваноФранківського національного університету та пасажем Гартенбергів на вул.
Старозамкова(2шт.);
- з вул. Галицької(при заїзді до Архітедрального собору)-1шт. та вул.
Шевченка - вул. Гординського-1шт. на вул. Вітовського в район гот.
"Легенда"(на заміну бетонним блокувальним пристроям).
10. СЛУХАЛИ: Щодо погодження схеми ОДР, перенесення і
встановлення обладнання першої паркувальної зони відповідно до
розробленої схеми організації дорожнього руху, а саме:
-шлагбаумів на вул. Галицьку;
-паркомату на вул. Шеремети;
-паркомату на вул. Площа Ринок.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ організувати нараду по І паркувальній зоні.
11. СЛУХАЛИ: Звернення Череватої С. М. щодо можливості
демонтажу металічних стовпчиків на вул. Тринітарській. Оскільки по даній
вулиці немає можливості проїзду спеціальному транспорту(швидка медична
допомога,пожежна)через встановлені металічні стовпчики та літній майданчик
біля м-ну «Делікатес».
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
12. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
облаштування пішохідного переходу по вул. Микитинецькій, 6, 8.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт. та 5.41.1 «Пункт зупинки громадського
транспорту»-2шт. нанести дорожню розмітку 1.14.1«Пішохідний перехід» по
вул. Микитинецькій, 6, 8.
ДЖКПБ виконати роботи по пониженню бордюрів та влаштувати підходи
до пішохідного переходу по вул. Микитинецькій, 8.
13. СЛУХАЛИ: Повторне звернення депутата міської ради Мерінова
В.О. щодо демонтажу обмежувачів швидкості(лежачі поліцейські)
розташованих біля будинків 17,19,24 на вул. У. Декабристів.
ВИРІШИЛИ:
КП МДК демонтувати та взяти на зберігання обмежувач швидкості
(лежачий поліцейський) розташований біля будинків 17,19,24 на вул. У.
Декабристів.
14. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О. І. щодо
встановлення двох обмежувачів швидкості (лежачі поліцейські) на вул. С.
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Стецько 2-4 та 5-7.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити, оскільки проектом по капітальному ремонту не передбачено
встановлення обмежувачів швидкості (лежачий поліцейський) на вул. С.
Стецько 2-4 та 5-7.
15. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо узгодження схеми організації
дорожнього руху з частковим перекриттям руху під час капітального ремонту
вул. М. Підгірянки на період з червня по грудень 2018 року.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження з УПП схеми організації дорожнього руху
зі встановленням відповідних інформаційних дорожніх знаків.
16. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Електроавтотранс» щодо розширення
проїзної частини на перехресті вулиць К. Данила - Ленкавського за рахунок
перенесення бордюру в сторону газона на 1 метр для збільшення радіуса
повороту та можливості виконання повороту великогабаритного автобуса
«Богдан А-701.32»на маршруті №27.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ виконати розширення проїзної частини на перехресті вулиць К.
Данила – Ленкавського.
17. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Електроавтотранс» щодо зміни
нанесення дорожньої розмітки суцільна лінія на переривчату з короткими
штрихами на кільцевій розв’язці вулиць Деповська – Миру, Сахарова –
С.Бандери та вул. Довга - Бельведерська, яка поділяє транспортні потоки меж
смуг руху для виконання повороту праворуч не порушуючи ПДР
великогабаритному автобусу «Богдан А-701.32» та тролейбусу маршруту №6.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ вивчити питання щодо зміни нанесення дорожньої розмітки суцільна
лінія на переривчату з короткими штрихами на розв’язці вулиць Деповська –
Миру, Сахарова – С.Бандери при замовленні схеми ОДР. Після погодження ОДР
в УПП та проведення закупівлі нанести відповідну розмітку.
УТІЗ спільно з ДЖКПБ вивчити питання по вул. Довга – Бельведерська.
18. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинку №1 по вул.
Пасічна щодо заборони заїзду грузового транспорту у підвезенні будматеріалів
забудівнику «Цитадель» по відремонтованій дорозі , яка проходить до школи –
садка»№6 та на будмайданчик.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР.
19. СЛУХАЛИ: Колективне звернення жителів вулиць Яросевича,
Ципки та вул. Ковалевської щодо:
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-внесення в план на 2018-2019 роки відремонтувати вул. Яросевича,провулок
Яросевича, вул. Ципки та вул. Ковалевської, а також відремонтувати тротуар
між буд.№214 і 216 на вул. Тисменицькій;
-нанести дорожню розмітку «Пішохідний перехід» та облаштувати острівці
безпеки на вул. Тисменицькій навпроти вулиць Ципки та Яросевича;
-відновити тролейбусний маршрут №9 з продовженням його руху до
Європейської площі та збільшити кількість тролейбусів на маршруті;
-відновити автобусний маршрут №46 з відновленням руху по вул. Мазепи , а не
по вул. Чорновола.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» та
облаштування острівця безпеки на вул. Тисменицькій навпроти вулиць Ципки
та Яросевича.
ДЖКПБ вивчити питання щодо внесення в план на 2018-2019 роки
ремонт тротуару між буд. №214 і 216 на вул. Тисменицькій.
20. СЛУХАЛИ: Звернення жителів будинків 52,54,56 по вул. Матейки
щодо відновлення дорожніх знаків «Пункт зупинки громадського транспорту»
на вул. Матейки(навпроти тубдиспансеру в сторону вул. Є.Коновальця).
ВИРІШИЛИ:
КП МДК відновити дорожній знак 5.41.1 «Пункт зупинки громадського
транспорту» на вул. Матейки (навпроти тубдиспансеру в сторону вул.
Є.Коновальця).
21. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення
дорожньої розмітки на перехресті вулиць Галицька-Целевича.
При комісійному виході на місце УТІЗ та УПП вирішено винести на розгляд
КБДР встановлення дорожніх знаків, а саме:
- зі сторони моста при русі в сторону вул. Пасічної 4.4 «Рух прямо або
праворуч», 2.3 «Головна дорога»,7.21.1 «Вид небезпеки» та перенести 1.39
«Інша небезпека» до перехрестя;
- зі сторони м-ну «Пасічна» при русі в сторону центру 4.4 «Рух прямо або
праворуч», 2.3 «Головна дорога»,5.35.1, 5.35.2 «Пішохідний перехід»-4шт. та
демонтувати 3.24 «Розворот заборонено»;
- на виїзді з вул. Целевича 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.,замінити 2.1
«Дати дорогу», демонтувати 4.2 «Рух праворуч»;
- на виїзді з території ТзОВ «Мельник» 2.1 «Дати дорогу»,4.2 «Рух
праворуч»,5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.
А також облаштувати підхід до пішохідного переходу по вул. Галицька
(опустити бордюр до рівня проїзної частини) та відкорегувати дорожню
розмітку.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення вище
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зазначених дорожніх знаків.
ДЖКПБ облаштувати підхід до пішохідного переходу по вул. Галицька Целевича (опустити бордюр до рівня проїзної частини).
22. СЛУХАЛИ: Звернення голови комісії КЗ МДКЛ О. Бойчук щодо
встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою «Крім
службового транспорту» на території лікарні по вул. Чорновола,44 зі сторони
вул. Крука.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує встановити шлагбаум за власні кошти.
23. СЛУХАЛИ: Звернення Гулика М. В. щодо поновлення дорожньої
розмітки на пішохідному переході по вул. Г. Мазепи, 89-91(біля лікарні).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ забезпечити нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 «Пішохідний
перехід» по вул. Г. Мазепи, 89-91(біля лікарні).
24. СЛУХАЛИ: Звернення громадської організації жінок – інвалідів
«Біла тростина» щодо перенесення зупинки громадського транспорту по вул.
Петлюри на попереднє місце. В разі неможливості перенесення зупинки
облаштувати направляючі металічні орієнтири від розміщення кнопки виклику
звукового сигналу до встановленої зупинки. А також для слабозорих встановити
електронне табло з графіком руху автобусів з виведеним мовленням та
відремонтувати тротуар з нанесенням тактильного та контрастного покриття.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ передбачити кошти на встановлення огородження та ремонту
тротуару з нанесенням тактильного та контрастного покриття, зробити
дефектний акт.
25. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б.В. щодо заміни дорожніх
знаків 3.21 «В’їзд заборонено» на дорожні знаки 3.2 «Рух механічних
транспортних засобів заборонено», а саме: в’їзд на вул. Шевченка із вул. С.
Стрільців, в’їзд на вул. Шевченка із вул. Гординського, в’їзд на вул. Шевченка із
вул. 100 річчя Червоного Христа, в’їзд на вул. Шевченка із вул. Сабата.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити заміну дорожніх знаків по
зазначених адресах.
26. СЛУХАЛИ: Звернення Олійника .М. П. щодо демонтажу
асфальтових пагорбів або приведення їх до відповідності вимог ДСТУ
4123:2006 зі встановленням відповідних дорожніх знаків на вул. Повстанців,
173а, в с. Угорники.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ звернутися до голови сільської ради с. Угорники про демонтаж
самовільно встановлених пагорбів на вул. Повстанців, 173А в с. Угорники.
27. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «К2-Інвест» Ковальчук Б.
П. щодо погодження влаштування тимчасової парковки для автомобілів з
відповідним благоустроєм за власні кошти підприємства на земельній ділянці
комунальної власності міста площею 0,1га на вул. Південний Бульвар,36в біля
центру.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
28. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.14.3
«Пішохідний перехід» та облаштування острівця безпеки на вул. Івасюка,26А.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.14.3 «Пішохідний перехід» та
острівець безпеки(фарбою) на вул. Івасюка,26А.
29. СЛУХАЛИ: Звернення О. Саїка щодо зменшення навантаженості
вулиці Галицької та прилеглих до неї вулиць з метою зменшення заторів,
зменшення загазованості та покращення стану навколишнього середовища,
зменшення навантажень на дорожнє покриття, та збільшення швидкості
сполучення мікрорайону з іншими мікрорайонами міста:
1. Встановити дорожній знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено з
табличкою до дорожнього знаку 7.3.2. Напрямок дії на вулиці Галицькій перед
перехрестям з вулицею Хіміків, поруч з монументом “Івано-Франківськ”.
2. Продублювати знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено на початку
вулиці Хіміків.
3. На перехресті вулиць Галицької та Калуське Шосе зі сторони АЗК “Окко”
замінити інформаційно-вказівний знак 5.28.2. Напрямок руху вантажних
автомобілів на знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено з табличкою до
дорожнього знаку 7.3.2. Напрямок дії та з табличкою 7.4.4. Час дії 07:00-20:00.
Окремо встановити інформаційно-вказівний знак 5.54. Покажчик напрямків
Тернопіль, Чернівці, Яремча — праворуч. Важливо вжити також заходів для
забезпечення нормальної видимості дорожніх знаків, а саме здійснити обрізку
кущів та гілля дерев(дія цього знаку не поширюється на транспортні засоби, що
обслуговують підприємства, які знаходяться в межах дії знаку)
4. На перехресті біля авторинку зі сторони міста Калуша оновити знак 5.54.
Покажчик напрямків із графічно доповненим знаком “3.3. Івано-Франківськ
напрямок руху — прямо”. Знак 3.3. Рух вантажних автомобілів заборонено
встановити на перехресті Калуське Шосе — Галицька зі сторони Калуша.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з УПП вивчити питання щодо в’їзду вантажних автомобілів
в м. Івано – Франківськ зі сторони мікрорайону «Пасічна» та скласти схему
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об’їзду з встановленням запропонованих та попередньо погоджених дорожніх
знаків.
30. СЛУХАЛИ: Щодо законності встановлення шлагбауму поблизу
перехрестя вул. Федьковича - Горбачевського.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ допрацювати дане питання та винести на наступне засідання КБДР.
31. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо узгодження схеми організації
дорожнього руху з частковим перекриттям руху під час виконання робіт з
будівництва каналізаційної мережі по вул. Автоливмашівська в с.Хриплин на
період з липня по вересень 2018 року.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження в УПП схеми організації дорожнього руху
зі встановленням відповідних інформаційних дорожніх знаків.
32. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ "Станіславів Комфорт" щодо
встановлення знаків, які б обмежили рух стороннього транспорту в двір
будинку на вул. Чорновола, 24А.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожнього знаку.
ДЖКПБ вивчити питання з ТОВ "Станіславів Комфорт" щодо відводу
земельної ділянки прибудинкової території.
33. СЛУХАЛИ: Щодо обмеження металевими квітниками проїзду між
будинками № 35А та 35Б на вул. Г. Мазепи:
- звернення Прут А.П. щодо надання дозволу на встановлення двох металевих
квітників з метою обмеження проїзду та паркування транспорту;
- звернення ЖЕО "Житловий масив" щодо демонтажу незаконно встановлених
обмежувачів проїзду (тих же металевих квітників).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ спільно з Департаментом містобудування, архітектури та
культурної спадщини вивчити дане питання.
34. СЛУХАЛИ: Повторне звернення мешканців будинку на вул.
Незалежності, 36 (В. Шушура) щодо надання дозволу на встановлення
шлагбауму з метою обмеження в'їзду стороннього транспорту в двір.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
35. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення обмежувальних стовпчиків між
будинками № 14А та 14Б на вул. Короля Данила:
- звернення голови ОСББ "Короля Данила, 14, 14А" щодо надання дозволу на їх
встановлення;
___________________________________________________________________________
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 № 7 від 27.06.2018року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 14

- звернення Чернікової З.М. щодо демонтажу обмежувальних стовпчиків.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити питання щодо землекористування даної прибудинкової
території.
36. СЛУХАЛИ: Звернення І. Потапенко щодо демонтажу самовільно
встановленого ланцюгового огородження в дворі будинку на вул.
Гординського,1 та Мазепи,29.
ВИРІШИЛИ:
Муніципальна інспекція з благоустрою демонтувати самовільно
встановлене ланцюгове огородження в дворі будинку на вул. Гординського,1 та
Мазепи,29.

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

М. Вітенко

І. Щурик
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