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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 14 від 14.11.2019року
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;
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
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;
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 Івано -Франківській області;
Жук Р.Д. - голова правління асоціації приватних таксистів м. Івано-Франківську;
Яцук С.І. – представник компанії ТОВ «Нетгруп»;
Гіглюк А. В. – начальник управління транспорту та зв’язку.
Порядок денний:
1. Звернення Лесіва Я.С щодо надання можливості заїзду через майданчик для
платного паркування до торгового центру для його обслуговування на вул.
Тичини,9.
2. Звернення Королика М.В. та депутата обласної ради Виноградника Т.Т.
щодо встановлення обмежувача руху автомобілів (лежачий поліцейський) біля
дитячого закладу «Пласт» на вул. Павлика, 10 також належного освітлення
пішохідного переходу.
3. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо облаштування
пішохідного переходу навпроти будинку № 10 на вул. Угорницька.
4. Звернення в.о. голови територіального комітету «Опришівці»
Рудницького В.Я. щодо:
1. відміни встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) навпроти будинків № 7, 24 та 50 на вул. Левинського.
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2. встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) навпроти будинку № 15 на вул. Левинського.
5. Повторне звернення Аведян О. щодо надання в оренду п’яти паркомісць
біля будинку № 23 по вул. Південний бульвар з можливістю встановлення там
інформації про оренду або блокувального засобу для в’їзду на паркомісця.
6. Звернення ПАТ Львівська залізниця «Івано-Франківська дистанція
колії» щодо нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків
відповідно акту комісійного обстеження залізничних переїздів дистанції колії
Львівської залізниці.
7. Повторне звернення Куриш В.В. щодо встановлення дорожнього знаку про
заборону руху транзитного транспорту з вул. Залізничної, Стефаника,
Дашевського з виїздом на вул. Незалежності в зв’язку з відсутністю тротуару по
вул. Дашевського.
8. Звернення Мельника П.М. щодо обмеження швидкості руху встановити
дорожній знак 1.4.3 «Напрямок повороту» та бар’єрного огородження на
повороті з вул. Стуса на вул. 24 - Серпня.
9. Звернення мешканців будинку № 10а вул. Військових ветеранів щодо
перенесення дорожнього знаку 3.35 «Стоянку заборонено» від фасаду будинку
на початок заїзду, а також встановлення таблички до дорожнього знаку 7.2.1
«Зона дії – 30м».
10. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення
дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього комісійного обстеження умов
дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська (згідно додатку).
11. Звернення Онуфрієва Р.М щодо внесення змін в схему ОДР по вул.
Тисменицька (від моста через річку Бистрицю Надвірнянська до перехрестя
вул. Микитинецька - Івасюка – Незалежності), а саме змінити дорожню
розмітку 1.6 на 1.1 та встановлення відповідних дорожніх знаків.
12. Повторне звернення голови ОСББ «Щасливий дім» Кошової Г.З. щодо
розгляду та погодження проекту благоустрою прибудинкової території по вул.
Бельведерській,25А.
13. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» на вул.
Короля Данила – Вороного та на вул. Манюха – Бельведерська.
14. Звернення Б. Пашковського нанести дорожню розмітку 1.14.1
«Нерегульований пішохідний перехід», а також встановити дорожні знаки
5.35.1 «Пішохідний перехід» та 5.35.2 «Пішохідний перехід» по вул.
Бельведерській у двох місцях поруч із перехрестям з вулицею Південний
бульвар.
15. Колективне звернення мешканців вул. Бандери,60а, 60 корп.1 та вул.
Коновальця,147,149 щодо демонтажу клумби біля будинку №60а вул. Бандери
на транзитній дорозі, яка сполучає вулиці Бандери та Коновальця.
16. Щодо перенесення боларда з вул. Старозамкова на вул. Грушевського –
Міцкевича.
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17. Протокольне доручення з теле-радіоефірів, щодо можливості
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) між будинками за адресою вул. Північний бульвар,1 та 1а.
18. Звернення Кірякіна Ю.М. щодо встановлення пристроїв примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) вздовж від будинку № 3 до
будинку № 11 по вул. Довженка.
19. Звернення директора ТзОВ «Спецмонтажбуд – ІФ» Балагури В.О. щодо
розгляду схеми ОДР з влаштуванням місць для паркування багатоквартирних
житлових будинків з приміщеннями громадського та соціального призначення
вздовж корпусів № 1 та № 2 на вул. Г.Мазепи,164.
20. Звернення ТОВ «Олбі-ІФ», ДП «Савсервіс Карпати», ТОВ «ТС Плюс»,
ТОВ «Савсервіс Мова», Коледж Електронних приладів щодо перегляду
схеми ОДР по вул. Надрічна – Вовчинецька та внести зміни в схему нанести
переривчасту лінію по вул. Надрічна, яка дозволить здійснювати поворот до
названих підприємств також перенесення пішохідного переходу за перехрестя
вул. Хмельницького – Надрічна.
21. Звернення голови правління ГС «Спілка перевізників ІваноФранківська» Стахіва О.М. щодо встановлення зеленої стрілки на право для
зменшення заторів та покращення руху при виїзді з вул. К.Данила на Південний
бульвар.
22. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо облаштування
піднятого пішохідного переходу або встановлення пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Бельведерська,39 біля
ЗОШ - № 4.
23. Звернення Гораль І.Б. та мешканців буд. № 20а вул. Целевича просять
не демонтовувати огорожу між територією магазину «Тростянецький» та
прибудинковою територією, яка встановлена близько 10 років за кошти
мешканців.
24.Звернення колективного підприємства «Реглан» щодо надання дозволу на
встановлення антипаркувальних стовпців на вул. Франка,10 для зручності
пересування пішоходів, за власний кошт.
25. Звернення муніципальної інспекцій з благоустрою щодо надання дозволу
Департаменту на демонтаж самовільно встановлених антипаркувальних засобів
у дворі по вул. Галицька, 118-120.
26. Звернення інваліда - ІІІ групи Безрукого Бориса щодо надання дозволу
на встановлення бар'єру для паркування автомобіля по вул. Галицька, 118.

1. СЛУХАЛИ: Звернення Лесіва Я.С щодо надання можливості заїзду
через майданчик для платного паркування до торгового центру для його
обслуговування на вул. Тичини,9.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ звернутися листом в департамент комунальних ресурсів щодо
вивчення питання меж земельної ділянки торгово-офісного центру Лесіва Я. С.
на вул. Тичини, 9.
УТІЗ звернутися листом за інформацією в управління економічного та
інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради про суму коштів
сплачених в бюджет міста торгово-офісного центру на вул. Тичини,9 ПП Лесіва
Я. С.
УТІЗ звернутися листом за інформацією в управління праці про кількість
працюючих працівників в торгово-офісному центрі на вул. Тичини,9 в ПП
Лесіва Я.С.
УТІЗ винести дане питання на наступне засідання КБДР.
2. СЛУХАЛИ: Звернення Королика М.В. та депутата обласної ради
Виноградника Т.Т. щодо встановлення обмежувача руху автомобілів (лежачий
поліцейський) біля дитячого закладу «Пласт» на вул. Павлика, 10 також
належного освітлення пішохідного переходу.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля дитячого
закладу «Пласт» на вул. Павлика, 10.
Відмовити в облаштуванні освітлення пішохідного переходу.
3. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
облаштування пішохідного переходу навпроти будинку № 10 на вул.
Угорницька.
ВИРІШИЛИ:
УКБ надати в УТІЗ схему ОДР РП «Капітальний ремонт вул.
Угорницька» для вивчення та облаштування пішохідних переходів,
встановлення дорожніх знаків.
4. СЛУХАЛИ: Звернення в.о. голови територіального комітету
«Опришівці» Рудницького В.Я. щодо:
1. відміни встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) навпроти будинків № 7, 24 та 50 на вул. Левинського.
2. встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) навпроти будинку № 15 на вул. Левинського.
ВИРІШИЛИ:
Відмінити рішення протоколу № 10 від 22.08.2019р. п.6 встановлення
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) навпроти
будинків № 7, 24 та 50 на вул. Левинського.
Відмовити встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) навпроти будинку № 15 на вул. Левинського.
5. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Аведян О. щодо надання в оренду
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п’яти паркомісць біля будинку № 23 по вул. Південний бульвар з можливістю
встановлення там інформації про оренду або блокувального засобу для в’їзду на
паркомісця.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
6. СЛУХАЛИ: Звернення ПАТ Львівська залізниця «ІваноФранківська дистанція колії» щодо нанесення дорожньої розмітки та
встановлення дорожніх знаків відповідно акту комісійного обстеження
залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при настанні відповідних погодно – кліматичних умов нанести
дорожню осьову розмітку та лінію «Стоп» на вул. Дудаєва та поновити
дорожню розмітку та лінію «Стоп» на вул. Коновальця.
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх
знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків, а
саме:
-вул. Сагайдачного 1.27 «Залізничний переїзд з шлагбаумом» - 2шт. з
табличками до дорожніх знаків 7.3.2 «Напрямок дії» -2шт.;
-вул. Петлюри таблички до дорожніх знаків 7.3.1 «Напрямок дії» - 2шт.
7. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Куриш В.В. щодо встановлення
дорожнього знаку про заборону руху транзитного транспорту з вул. Залізничної,
Стефаника, Дашевського з виїздом на вул. Незалежності в зв’язку з відсутністю
тротуару по вул. Дашевського.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити оскільки по вул. Дашевського транзитний рух відсутній.
8. СЛУХАЛИ: Звернення Мельника П.М. щодо обмеження швидкості
руху встановити дорожній знак 1.4.3 «Напрямок повороту» та бар’єрного
огородження на повороті з вул. Стуса на вул. 24 - Серпня.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх
знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 1.4.3
«Напрямок повороту»-1шт.
9. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку № 10а вул. Військових
ветеранів щодо перенесення дорожнього знаку 3.35 «Стоянку заборонено» від
фасаду будинку на початок заїзду, а також встановлення таблички до
дорожнього знаку 7.2.1 «Зона дії – 30м».
ВИРІШИЛИ:
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Відмовити у перенесенні дорожнього знаку 3.35 «Стоянку заборонено» та
встановлення таблички 7.2.1 «Зона дії – 30м».
ДЖКПБ спільно з балансоутримувачем будинку Дирекцією замовника в
2020 році встановити металічні стовпчики з торця будинку № 10а вул.
Військових ветеранів зі світло відбиваючим ефектом.
10. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та
нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього комісійного
обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська
(згідно додатку).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020р. встановлення дорожніх
знаків та після проведення тендеру-закупівлі та укладення договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього
комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста ІваноФранківська.
КП «МДК» відповідно до акту осіннього комісійного обстеження умов
дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська провести заміну та
перенесення дорожніх знаків.
УПП не складати протоколи на працівників УТІЗ, адже нанесення
розмітки та встановлення знаків вимагає проведення процедур закупівель.
11. СЛУХАЛИ: Звернення Онуфрієва Р.М щодо внесення змін в схему
ОДР по вул. Тисменицька (від моста через річку Бистрицю Надвірнянська до
перехрестя вул. Микитинецька - Івасюка – Незалежності), а саме змінити
дорожню розмітку 1.6 на 1.1 та встановлення відповідних дорожніх знаків.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися в проектну організацію для внесення змін в схему ОДР
по вул. Тисменицька, а саме збільшити метраж по нанесенню дорожньої
розмітки 1.1 більше на 15м від перехрестя вул. Івасюка – Незалежності в
сторону моста через річку Бистрицю Надвірнянська.
12. СЛУХАЛИ: Повторне звернення голови ОСББ «Щасливий дім»
Кошової Г.З. щодо розгляду та погодження проекту благоустрою
прибудинкової території по вул. Бельведерській,25А.
ВИРІШИЛИ:
Голові ОСББ «Щасливий дім» відповідно до Закону України “Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” та Закону України №417VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку» вправі в межах своїх повноважень утримувати багатоквартирний
будинок та прибудинкову територію, яка знаходиться на праві постійного
користування.
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13. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1
«Пішохідний перехід» на вул. Короля Данила – Вороного та на вул. Манюха –
Бельведерська.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік 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. на вул. Короля Данила – Вороного та 5.35.1
«Пішохідний перехід» - 2шт. на вул. Манюха – Бельведерська.
14. СЛУХАЛИ: Звернення Б. Пашковського нанести дорожню
розмітку 1.14.1 «Нерегульований пішохідний перехід», а також встановити
дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід» та 5.35.2 «Пішохідний перехід» по
вул. Бельведерській у двох місцях поруч із перехрестям з вулицею Південний
бульвар.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020 рік встановлення дорожніх
знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку
5.35.1 «Пішохідний перехід» - 4шт., 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 4шт. по вул.
Бельведерській у двох місцях поруч із перехрестям з вулицею Південний
бульвар.
15. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вул. Бандери,60а,
60 корп.1 та вул. Коновальця,147,149 щодо демонтажу клумби біля будинку
№60а вул. Бандери на транзитній дорозі, яка сполучає вулиці Бандери та
Коновальця.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ організувати виїзну нараду та винести на наступне засідання КБДР.
16. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення боларда з вул. Старозамкова на вул.
Грушевського – Міцкевича.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
17. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення з теле-радіоефірів, щодо
можливості встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) між будинками за адресою вул. Північний бульвар,1 та
1а.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020р. освітлення пішохідного
переходу по вул. Північний бульвар,1 та 1а.
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18. СЛУХАЛИ: Звернення Кірякіна Ю.М. щодо встановлення
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) вздовж від
будинку № 3 до будинку № 11 по вул. Довженка.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020р. встановлення трьох
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) вздовж від
будинку № 3 до будинку № 11 по вул. Довженка.
19. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Спецмонтажбуд – ІФ»
Балагури В.О. щодо розгляду схеми ОДР з влаштуванням місць для паркування
багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського та
соціального призначення вздовж корпусів № 1 та № 2 на вул. Г.Мазепи,164.
ВИРІШИЛИ:
Погодити схему ОДР з влаштуванням місць для паркування вздовж
корпусів № 1 та № 2 на вул. Г.Мазепи,164 та встановити за власні кошти
дорожні знаки відповідно до затвердженої схеми ОДР.
20. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Олбі-ІФ», ДП «Савсервіс Карпати»,
ТОВ «ТС Плюс», ТОВ «Савсервіс Мова», Коледж Електронних приладів
щодо перегляду схеми ОДР по вул. Надрічна – Вовчинецька та внести зміни в
схему нанести переривчасту лінію по вул. Надрічна, яка дозволить здійснювати
поворот до названих підприємств також перенесення пішохідного переходу за
перехрестя вул. Хмельницького – Надрічна.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися в проектну організацію щодо виготовлення схеми ОДР
по вул. Надрічна з врахуванням переривчастої лінії по вул. Надрічна, яка
дозволить здійснювати виїзд та заїзд до підприємств.
Відмовити у перенесенні пішохідного переходу за перехрестя вул.
Хмельницького – Надрічна, оскільки на даному пішохідному переході
облаштовано додаткове освітлення.
21. СЛУХАЛИ: Звернення голови правління ГС «Спілка перевізників
Івано-Франківська» Стахіва О.М. щодо встановлення зеленої стрілки на
право для зменшення заторів та покращення руху при виїзді з вул. К.Данила на
Південний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ, УПП, КП « Івано - Франківськміськсвітло» вивчити дане
питання та винести на наступне засідання КБДР.
22. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
облаштування піднятого пішохідного переходу або встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул.
Бельведерська,39 біля ЗОШ - № 4.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул.
Бельведерська, 39.
23. СЛУХАЛИ: Звернення Гораль І.Б. та мешканців буд. № 20а вул.
Целевича просять не демонтовувати огорожу між територією магазину
«Тростянецький» та прибудинковою територією, яка встановлена близько 10
років за кошти мешканців.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ переадресувати в ДЖКПБ звернення Гораль І.Б. для опрацювання.
24. СЛУХАЛИ: Звернення колективного підприємства «Реглан» щодо
надання дозволу на встановлення антипаркувальних стовпців на вул. Франка,10
для зручності пересування пішоходів, за власний кошт.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
25. СЛУХАЛИ: Звернення муніципальної інспекцій з благоустрою
щодо надання дозволу Департаменту на демонтаж самовільно встановлених
антипаркувальних засобів у дворі по вул. Галицька, 118-120.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ демонтувати всі самовільно встановлені антипаркувальні засоби
у дворі по вул. Галицька, 118-120.
26. СЛУХАЛИ: Звернення інваліда - ІІІ групи Безрукого Бориса щодо
надання дозволу на встановлення бар'єру для паркування автомобіля по вул.
Галицька, 118.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення бар'єру для паркування автомобіля по вул.
Галицька, 118.
КБДР рекомендує встановити за власні кошти дорожній знак 5.38 «Місце
для стоянки» та табличку до дорожнього знаку 7.17 «Інвалід» на
облаштованому майданчику для паркування в дворі будинку на вул.
Галицька,118.

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

М. Вітенко

І. Щурик
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