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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 2 від 14.02.2019року
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:
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв’язку;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Кошик О. І. –директор Департаменту містобудування, архітектури та культурної
спадщини міської ради;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Царьов В.С. – в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в Івано -Франківській області;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Задорожняк І.М. – начальник першої Державної пожежно - рятувальної частини
УДСНС в Івано – Франківській області;
Осіпов О.Є. - представник громадської ради при Івано-Франківській міській
раді.
Порядок денний:
1.Протокольне доручення щодо проведення корегування робочого проекту
Галицька – Горбачевського - Калуське шосе з врахуванням додаткових
пішохідних переходів через вул. Галицьку.
Висновок УПП:
1. Робочий проект Галицька-Горбачевського-Калуське шосе погоджений.
2. На даному перехресті облаштовано каналізований рух, що забезпечує
прилягання та розгалуження транспортних потоків.
3. Облаштування ще двох додаткових пішохідних переходів на вул.
Галицька не забезпечить безпеку руху пішоходів через велику інтенсивність
руху ліворуч, а також не вивчено питання пішохідного руху.
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4. Для облаштування пішохідних переходів необхідно передбачити
розробку модернізації програми розвитку транспортної інфраструктури на
даному перехресті та його безпеки згідно всіх діючих нормативно-правових
актів.
2. Протокольне доручення щодо проведення корегування робочого проекту
перехрестя вул. Чорновола – Сахарова - Гординського з розширенням проїзної
частини.
Висновок УПП:
УПП не заперечує розширення проїзної частини для лівоповоротних
з'їздів по вул. Чорновола та Сахарова на підходах до перехрестя доцільне, а
також пропонує влаштування заїзної кишені для громадського транспорту на
вул. Сахарова.
Висновок проектної організації ТзОВ «Проф-Груп»:
В зв’язку з тим, що у місцях розширення дороги на малій глибині
проходять мережі зв’язку та електропостачання, а також із сторони Сахарова
влаштована дощова каналізація, що необхідно:
- перенести чи захистити футлярами мережі зв’язку та електропостачання;
- передбачити ухил дороги в сторону дощоприймальників чи перенести їх.
3. Щодо встановлення острівців безпеки на вул. Довженка - Сухомлинського
(Заравшан).
4. Звернення Саїка О.І. щодо реорганізації дорожнього руху на перехресті вул.
Франка - Незалежності – Мельника, а саме залишити на вул. Франка дві смуги
(ліва смуга поворот наліво на вул. Незалежності та рух прямо на вул. Мельника,
права смуга поворот праворуч до вул. С.Стрільців та Вагилевича також
збільшити тривалість зеленого світла світлофору для повороту направо на 50%.
5. Звернення голови громадської ради по контролю за використанням
коштів на експлуатацію, капітальний і поточний ремонти доріг
М.Панчишина, асаме:
1. На протязі першого кварталу 2019р. впровадити односторонній рух та
облаштувати місця для паркування транспортних засобів:
а). Чотирикутник з вулиць Бельведерська – Г. Мазепи (центральна
частина) – вул. П.Орлика (зі зміною руху по смугах – дві вниз, одна вверх).
б). Вул. Заклинських – П. Мирного – Північний бульвар (від вул.
П.Мирного до вул. Тичини) – Тичини.
в). Вул. Залізнична (від вул. Незалежності до вул. М. Підгірянки) – М.
Підгірянки.
2. На протязі 2019р. для світлофорних об'єктів міста розробити та
впровадити програму «Зелена хвиля», встановити світлофори на вимогу на
пішохідних переходах центральної його частини. Запровадити тролейбусний
рух по вул. С. Стрільців – П. Орлика – Новгородська, максимально зменшити
автобусні пасажироперевезення у центральній частині міста.
6. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.38 «Місце для стоянки» та
інформаційної таблички до знаку «Місце для електроавтомобіля» на парковках
для платного паркування.
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7. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків 7.2.1 «Зона дії», 1.33
«Діти», 5.35.1 «Пішохідний перехід» та нанесення дорожньої розмітки
відповідно до акту комісійного обстеження умов дорожнього руху ділянок
вуличної мережі, які прилягають до шкіл міста Івано-Франківська (акт
додається).
8. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо додаткового
освітлення пішохідного переходу на вул. Коновальця, що між будинками №141
та торговим центром «White».
9. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо додаткового
освітлення пішохідного переходу на вул. Коновальця, що між будинками № 128
та № 147.
10. Щодо встановлення дорожніх знаків індивідуального проектування 5.51
«Попередній покажчик напрямків» на ділянці вулиць, а саме:
1. вул. Галицька – Горбачевського – Калуське шосе (перед перехрестям зі
сторони м. Калуш);
2. вул. Галицька (за стеллою Івано-Франківськ перед вул. Хіміків зі
сторони м. Галич);
3. вул. Галицька (за заправкою «ОККО» перед перехрестям вул.
Галицька– Горбачевського – Калуське шосе зі сторони м. Галич);
4. вул. Тисменицька (перед перехрестям вул. Тисменицька – Юності зі
сторони м. Тисмениця).
А також встановлення дорожніх знаків 3.2 «Рух механічних транспортних
засобів заборонено» з табличками до нього 7.3.1 «Напрямок дії» та 7.4.4 «Час
дії» з 17.00-21.00год на перехресті вул. Целевича – Хіміків (перед поворотом на
вул. Целевича при русі з вул. Хіміків).
11. Звернення КП «Електроавтотранс» В. Голутяка щодо:
1. на перехресті вул. Коновальця – С.Стрільців збільшити проїзну
частину руху маршрутних транспортних засобів за рахунок перенесення
бордюрів та плитки на пішохідному переході в сторону фасадів на 2м та на
довжину 8м перенести вказівники металеві (назва вулиць та вказівник 3.21,
3.34, 5.11 для маршрутних транспортних засобів);
Висновок робочої групи:
Винести на розгляд КБДР пропозицію щодо розширення ширини смуги
проїзної частини вул. С. Стрільців для можливості здійснення повороту
великогабаритного автобуса з вул. Коновальця на вул. С. Стрільців за рахунок
тротуару на 1,5-2м.
2. маршрут № 41 перехрестя вул. Медична (з онкодиспансера) на вул.
Коновальця та вул. Довбуша (з міського кладовища с. Чукалівка) на вул.
Коновальця виїзд великогабаритних автобусів з другорядної дороги
здійснюється через перетинання чотирьох полос руху т.з (дві з них зустрічні),
виїзд на одну з полос зустрічного руху, наявність припаркованих транспортних
засобів (поворот з с. Чукалівки) створює обмеження видимості транспортних
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потоків, які рухаються шляхопроводом через р. Бистрицю до центральної
частини міста Івано-Франківська.
12. Звернення директора ТзОВ «Газоілсервіс» О. Кочкіна щодо заборони
хаотичної стоянки транспортних засобів, які паркуються по обидві сторони
вулиці у 2-3 ряди та розгрузки вантажів для магазинів на вул. Курбаса з метою
безперешкодного проїзду швидкої допомоги, пожежної машини та
проживаючих мешканців даної вулиці.
13. Звернення Курелюк В.І. щодо облаштування зупинки громадського
транспорту по вул. Вовчинецька,49 навпроти ринку.
14. Протокольне доручення перенести дорожній знак 5.35 «Пішохідний
перехід» по вулиці Йосипа Сліпого,15, який розташований дуже близько до
стіни житлового будинку.
15. Протокольне доручення щодо можливості перенесення зупинки маршруту
№ 21 ближче до інтернату престарілих.
16. Щодо відновлення покриття на заїзній кишені зупинки громадського
транспорту на вул. Мельника – С. Стрільців.
17. Звернення Рожка Ю.М. щодо встановлення дорожнього знаку «Стоянка
заборонена» та металічних стовпчиків на прибудинковій території будинку
№10а по вул. Військових ветеранів, оскільки на даній території влаштовано
стихійну круглодобову стоянку грузових автомобілів.
18. Звернення Луцик Н.В. щодо перекриття автомобільного руху через арку
шляхом встановлення засобів обмеження руху (клумби) та встановлення
відповідних дорожніх знаків. Дана арка з’єднує будинки Довженка,9Б та
Довженка,21Б де проходить велика газова труба.
19. Звернення депутата міської ради Волгіна А.В. та ТОВ «Ельдорадо»
щодо надання дозволу на влаштування заїзних кишень для паралельного
паркування відносно осі вул. Незалежності для відвідувачів торгового центру
по вул. Незалежності,83.
20. Щодо освітлення пішохідних переходів на вул. Вовчинецькій.
1. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення щодо проведення корегування
робочого проекту Галицька – Горбачевського - Калуське шосе з врахуванням
додаткових пішохідних переходів через вул. Галицьку.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з ДЖКПБ вивчити дане питання та надати проект на
наступне засідання КБДР.
2. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення щодо проведення корегування
робочого проекту перехрестя вул. Чорновола – Сахарова - Гординського з
розширенням проїзної частини.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити в проектній організації корегування робочого проекту
«Нове будівництво світлофорів на перехресті вулиць Гординського – Чорновола
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– Сахарова» в м. Івано – Франківськ щодо розширення проїзної частини та
перенесення зупинки громадського транспорту в сторону вул. Коновальця.
3. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення острівців безпеки на вул. Довженка
- Сухомлинського (Заравшан).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити в проектній організації робочі проекти на вул. ДовженкаСухомлинського навпроти м-ну «Заравшан»,вул.Довженка-Сухомлинського(біля
автозаправки «WOK»,вул. Сухомлинського – Довженка(перед перехрестям) та
передбачити їх виконання в титулі на 2019р. Погодити технічні завдання в КП «
Івано - Франківськміськсвітло».
4. СЛУХАЛИ: Звернення Саїка О.І. щодо реорганізації дорожнього
руху на перехресті вул. Франка - Незалежності – Мельника, а саме залишити на
вул. Франка дві смуги (ліва смуга поворот наліво на вул. Незалежності та рух
прямо на вул. Мельника, права смуга поворот праворуч до вул. С.Стрільців та
Вагилевича також збільшити тривалість зеленого світла світлофору для
повороту направо на 50%.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити моделювання транспортних потоків
схему ОДР на
перехресті вул. Франка - Незалежності – Мельника.
УТІЗ замовити в проектній організації схеми ОДР з врахуванням по вул.
Франка(ліва смуга прямо та на ліво, права смуга прямо та на право) та вул.
Мельника(одна смуга на право та на ліво, а дві смуги на заїзд на вул. Мельника)
УТІЗ надати в КП « Івано - Франківськміськсвітло» погоджені в УПП
схеми ОДР для зміни циклограми світлофорного об’єкту та встановлення
додаткового контролера на перехресті вул. Франка - Незалежності – Мельника.
5. СЛУХАЛИ: Звернення голови громадської ради по контролю за
використанням коштів на експлуатацію, капітальний і поточний ремонти
доріг М.Панчишина, асаме:
1. На протязі першого кварталу 2019р. впровадити односторонній рух та
облаштувати місця для паркування транспортних засобів:
а). Чотирикутник з вулиць Бельведерська – Г. Мазепи (центральна
частина) – вул. П.Орлика (зі зміною руху по смугах – дві вниз, одна вверх).
б). Вул. Заклинських – П. Мирного – Північний бульвар (від вул.
П.Мирного до вул. Тичини) – Тичини.
в). Вул. Залізнична (від вул. Незалежності до вул. М. Підгірянки) – М.
Підгірянки.
2. На протязі 2019р. для світлофорних об'єктів міста розробити та
впровадити програму «Зелена хвиля», встановити світлофори на вимогу на
пішохідних переходах центральної його частини. Запровадити тролейбусний
рух по вул. С. Стрільців – П. Орлика – Новгородська, максимально зменшити
автобусні пасажироперевезення у центральній частині міста.
___________________________________________________________________________
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 556020, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua

ПРОТОКОЛ № 2 від 14.02.2019року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 9

ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує заявнику пропозиції у візуалізованій формі та надати на
розгляд КБДР.
6. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.38 «Місце для
стоянки» та інформаційної таблички до знаку «Місце для електроавтомобіля»
на парковках для платного паркування.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.38 «Місце для стоянки» та інформаційні таблички до знаку «Місце для
електроавтомобіля» на парковках для платного паркування.
7. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків
7.2.1 «Зона дії», 1.33 «Діти», 5.35.1 «Пішохідний перехід» та нанесення
дорожньої розмітки відповідно до акту комісійного обстеження умов
дорожнього руху ділянок вуличної мережі, які прилягають до шкіл міста ІваноФранківська.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019р. 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
комісійного обстеження умов дорожнього руху ділянок вуличної мережі, які
прилягають до шкіл міста Івано-Франківська.
КП «МДК» відповідно до акту комісійного обстеження умов дорожнього
руху ділянок вуличної мережі, які прилягають до шкіл 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.
8. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
додаткового освітлення пішохідного переходу на вул. Коновальця, що між
будинками №141 та торговим центром «White».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити додаткове освітлення
пішохідного переходу на вул. Коновальця, що між будинками №141 та торговим
центром «White».
9. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
додаткове освітлення пішохідного переходу на вул. Коновальця, що між
будинками № 128 та № 147.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити додаткове освітлення
пішохідного переходу на вул. Коновальця, що між будинками № 128 та № 147.
10. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків індивідуального
проектування 5.51 «Попередній покажчик напрямків» на ділянці вулиць, а саме:
1. вул. Галицька – Горбачевського – Калуське шосе (перед перехрестям зі
сторони м. Калуш);
2. вул. Галицька (за стеллою Івано-Франківськ перед вул. Хіміків зі
сторони м. Галич);
3. вул. Галицька (за заправкою «ОККО» перед перехрестям вул.
Галицька– Горбачевського – Калуське шосе зі сторони м. Галич);
4. вул. Тисменицька (перед перехрестям вул. Тисменицька – Юності зі
сторони м. Тисмениця).
А також встановлення дорожніх знаків 3.2 «Рух механічних транспортних
засобів заборонено» з табличками до нього 7.3.1 «Напрямок дії» та 7.4.4 «Час
дії» з 17.00-21.00год на перехресті вул. Целевича – Хіміків (перед поворотом на
вул. Целевича при русі з вул. Хіміків).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ терміново надати розроблений та погоджений в УПП проект
встановлення дорожніх знаків індивідуального проектування.
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.51 «Попередній покажчик напрямків» та встановлення дорожніх знаків
3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» з табличками до нього
7.3.1 «Напрямок дії» та 7.4.4 «Час дії» з 17.00-21.00год на перехресті вул.
Целевича – Хіміків (перед поворотом на вул. Целевича при русі з вул. Хіміків).
11. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Електроавтотранс» В. Голутяка
щодо: 1. на перехресті вул. Коновальця – С. Стрільців збільшити проїзну
частину руху маршрутних транспортних засобів за рахунок перенесення
бордюрів та плитки на пішохідному переході в сторону фасадів на 2м та на
довжину 8м перенести вказівники металеві (назва вулиць та вказівник 3.21,
3.34, 5.11 для маршрутних транспортних засобів);
2. маршрут № 41 перехрестя вул. Медична (з онкодиспансера) на вул.
Коновальця та вул. Довбуша (з міського кладовища с. Чукалівка) на вул.
Коновальця виїзд великогабаритних автобусів з другорядної дороги
здійснюється через перетинання чотирьох полос руху т.з (дві з них зустрічні),
виїзд на одну з полос зустрічного руху, наявність припаркованих транспортних
засобів (поворот з с. Чукалівки) створює обмеження видимості транспортних
потоків, які рухаються шляхопроводом через р. Бистрицю до центральної
частини міста Івано-Франківська.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ виготовити робочий проект та виконати роботи по розширенню
проїзної частини руху вул. Січових Стрільців для збільшення радіусу повороту
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маршрутних транспортних засобів за рахунок перенесення бордюрів та плитки
на пішохідному переході в сторону фасадів на 2м та на довжину на рівні
влаштованої заїзної кишені, а також перенести металеві вказівники (назва
вулиць та вказівник 3.21, 3.34, 5.11 для маршрутних транспортних засобів).
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Медична.
12. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Газоілсервіс» О. Кочкіна
щодо заборони хаотичної стоянки транспортних засобів, які паркуються по
обидві сторони вулиці у 2-3 ряди та розгрузки вантажів для магазинів на вул.
Курбаса з метою безперешкодного проїзду швидкої допомоги, пожежної
машини та проживаючих мешканців даної вулиці.
ВИРІШИЛИ:
В 2019 році ДЖКПБ будуть проведені роботи по реконструкції вул.
Курбаса.
13. СЛУХАЛИ: Звернення Курелюк В.І. щодо облаштування зупинки
громадського транспорту по вул. Вовчинецька,49 навпроти ринку.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Відповідно до правил дорожнього руху облаштовувати
зупинку громадського транспорту ближче 10м до пішохідного переходу та в
місцях недостатньої видимості заборонено.
14. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення перенести дорожній знак 5.35
«Пішохідний перехід» по вулиці Йосипа Сліпого,15, який розташований дуже
близько до стіни житлового будинку.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
15. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення щодо можливості перенесення
зупинки маршруту № 21 ближче до інтернату престарілих.
ВИРІШИЛИ:
КП МДК перенести дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та
5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» ближче до інтернату престарілих.
16. СЛУХАЛИ: Щодо відновлення покриття на заїзній кишені
зупинки громадського транспорту на вул. Мельника – С. Стрільців.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ в найкоротші терміни виконати роботи по відновленню покриття
на заїзній кишені зупинки громадського транспорту на вул. Мельника – С.
Стрільців.
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17. СЛУХАЛИ: Звернення Рожка Ю.М. щодо встановлення
дорожнього знаку «Стоянка заборонена» та металічних стовпчиків на
прибудинковій території будинку №10а по вул. Військових ветеранів, оскільки
на даній території влаштовано стихійну круглодобову стоянку грузових
автомобілів.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 3.35 «Стоянку заборонено».
18. СЛУХАЛИ: Звернення Луцик Н.В. щодо перекриття
автомобільного руху через арку шляхом встановлення засобів обмеження руху
(клумби) та встановлення відповідних дорожніх знаків. Дана арка з’єднує
будинки Довженка,9Б та Довженка,21Б де проходить велика газова труба.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власні кошти мешканцям встановити дорожні знаки 5.31
«Житлова зона» та 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено».
УТІЗ спільно з ДСНС вивчити дане питання щодо встановлення засобів
обмеження руху.
19. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Волгіна А.В. та ТОВ
«Ельдорадо» щодо надання дозволу на влаштування заїзних кишень для
паралельного паркування відносно осі вул. Незалежності для відвідувачів
торгового центру по вул. Незалежності,83.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини
вивчити дане питання та надати пропозиції на наступне засідання КБДР.
20. СЛУХАЛИ: Щодо освітлення пішохідних переходів на вул.
Вовчинецькій.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титул робіт на 2019р. освітлення двох пішохідних
переходів на вул. Вовчинецькій біля ЗОШ №16 та на вул. Вовчинецька – Героїв
УПА.
УКБ відновити встановлення пристроїв примусового зниження
швидкості (лежачі поліцейські) по вул. Вовчинецька.

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

М. Вітенко

І. Щурик
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