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Строїч А.П. – депутат міської ради 
Федорків М.М. – провідний фахівець Департаменту житлової, комунальної 

політики та благоустрою 
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників Івано-

Франківська 
Царьов В.С. – старший інспектор з особливих доручень Управління 

превентивної діяльності ГУНП України в Івано Франківській області  
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Порядок  денний: 
 

1. Доручення наради міського голови щодо опрацювання питання 
застосування в місті правого повороту при русі транспортними засобами на 

перехрестях. 
2. Протокольне доручення оперативної наради міського голови (п.6.2) щодо 

обмеження руху сторонніх транспортних засобів в районі центрального 
автовокзалу. 

3. Звернення ОСББ «Дем'янівка» (вул. Федьковича,7а) щодо закриття в'їзду 
на прибудинкову територію стовпчиками або огорожею. 

4. Звернення Комана А.І. щодо встановлення острівців безпеки по вул. 
Ю.Целевича,16, Ю.Целевича,28, Ю.Целевича, 34. 

5. Звернення Комана А.І. щодо перенесення світлофорного об'єкту по вул. 
Галицькій від будинку №203 до перехрестя вул. Галицька - Хіміків. 
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6. Звернення гр. Цимбалістої О.П. щодо надання дозволу (виділення місця 
на платних чи безкоштовних автостоянках) для паркування  приватного 

автомобіля на центральних вулицях міста, прилеглих до місця проживання 
(вул. Мартинця,6). 

7. Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо перекриття в'їзду на 
річку Бистриця Надвірнянська (біля УБР). 

8. Звернення депутата міської ради Строїча А. П. щодо озвучення зупинок 
в міському транспорті. 

9. Звернення депутата міської ради Герасимка І.М. - вул.Ребета, 6 – 
облаштування зупинки громадського автотранспорту. 

10. Звернення депутата міської ради Саварина І.В. – вул.С.Бандери, 8А – 

перекриття автомобільного руху по пішохідній доріжці перед будинком №8А 
по вул. С.Бандери (дорожній знак 3.1 «Рух заборонено» встановлено).  

11. Звернення філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» - вул. С.Стрільців – 
Чорновола – погодження переходу запроектованої кабельної лінії через дорогу 

по вул. С.Стрільців в районі Укрпошти. 
12. Звернення гр. Шевчук О.Ю. щодо встановлення пішохідного переходу 

по вул. С.Бандери біля магазину «Практик». 
13. Звернення мешканців будинку по вул. П.Орлика, 5 щодо перекриття 

стовпчиками в'їзду на прибудинкову територію. 
14. Звернення мешканців по вул.Гарбарська та вул.Ковальська щодо 

встановлення дорожніх знаків, розмітки пішохідних переходів та 
встановлкення пристрою примусового зниження швидкості («лежачий 
поліцейський») з відповідними дорожніми знаками по вул. Гарбарська, 22 

(біля Духовної Семінарії) та по вул. Ковальська, 16 (біля НД «Княгинин»).  
15. Звернення мешканців по вул. Грюнвальдська,2, вул.Грюнвальдська, 4 

щодо перенесення знаку 3.34 «Зупинка заборонена» на наступну електричну 
опору за 50м. по вул. Грюнвальдська, 6. 

16. Звернення мешканців в службу 15-80 щодо поновлення пішохідної 
розмітки та встановлення дорожнього знаку «Пішохідний перехід» по вул. 

Галицька,47, 49 (перехід до ТРК «Вежа»). 
17. Звернення гр.Метлюх І.Г., вул.Бельведерська, 39 щодо відновлення 

дорожнього знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід» та нанесення дорожньої 
розмітки 1.14.1 «Зебра». 

18. Звернення мешканців по вул.Івасюка,58 щодо встановлення дорожнього 
знаку «В'їзд заборонено» при в'їзді на прибудинкову територію.  

19. Звернення парафіян церкви “Пресвятого серця Христового” та 
мешканців мікрорайону - проханням залишити зупинку «На вимогу» біля 
жіночого монастиря на вул.Василіянок,17. 

20. Звернення обласного військового комісаріату вул.Довженка,21щодо 
встановлення дорожнього знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід» та нанесення 

дорожньої розмітки 1.14.1 «Зебра» перед входом в обласний військовий 
комісаріат. 
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21. Звернення Івано-Франківського Архієпархіального Управління УГКЦ 
вул.Чорновола,7 щодо встановлення біля готелю Станіславів» дорожнього 

знаку «Зупинку заборонено» з табличкою «Крім транспорту гостей готелю».  
22. Звернення члена виконавчого комітету міської ради В.Войтика щодо 

надання дозволу «Поворот праворуч» та «Рух прямо» на перехресті вул. 
Незалежності - С.Бандери - М.Підгірянки при русі з вул. М.Підгірянки та 

демонтажу відповідних обмежувальних знаків. 
23. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості по вул. Українських Декабристів.  
24. Звернення управління капітального будівництва про розгляд та 

погодження схеми організації дорожнього руху транспортної розв’язки в 

межах вулиць Угорницька – Івасюка-Незалежності – міст через річку Бистриця 
Надвірнянська в м. Івано-Франківську. 

25. Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо перекриття проїзду 
між двором будинку по вул. Пасічна,1 та школою-садком №6. 

26. Звернення депутата міської ради М.Тараса щодо облаштування 
пішохідного переходу по вул. Вовчинецька,178 (ринок «Станіславський»).  

27. Звернення ДНЗ №3 «Бджілка» по вул. Г.Мазепи,40 щодо встановлення 
знаку «Пішохідний перехід» (п.5.35.1-5.35.2). 

28. Звернення мешканців вул. Деповська, вул. Старицького, вул. Реміснича, 
вул. Миру, щодо встановлення знаків «Пішохідний перехід» на вул. Деповській 

в місці переходу пішоходів із залізничного вокзалу через колійовий міст, та 
“Лежачий поліцейський” по вул. Миру 38. 

29. Звернення ФОП Кушерської І.М. щодо погодження проекту літнього 

торгового майданчика від кафе «Делікатес» ТК «Галерея-Н» на вул. 
Тринітарська. 

30. Звернення релігійної громади парафіян Святого Миколая Української 
Греко-Католицької церкви м. Івано-Франківська щодо погодження заїзду та 

виїзду на будівельний майданчик будівництва церкви Святого Миколая по вул. 
Галицька-Василіянок-Дністровська-Валова. 

31. Звернення Когут О.Г. вул. Вовчинецька,192щодо встановлення 
додаткового знаку 3.21 «В'їзд заборонено» між магазином «Пако» і дитячим 

клубом «Прометей» та виконання рішення ДЖКПБ від 21.12.2015р. №К1/1986 
по встановленню стовпчиків для запобігання заїзду автомобілів.  

32. Звернення парафіян Собору Преображення Господнього щодо 
встановлення знаку 3.35 «Стоянка заборонена» навпроти Собору при повороті 

на АС-2 та облаштування зручного пішохідного переходу. 
33. Звернення ПриватБанку щодо заїзду інкасаційного автомобіля до буд. 

по вул. Незалежності,9 в період роботи ЦНАП. 

34. Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП України в Івано-
Франківській області щодо встановлення дорожнього знаку 3.35 «Стоянка 

заборонена» по лівій стороні проїзду до АС-2 попри Собор Преображення 
Господнього. 
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35. Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП України в Івано-
Франківській області щодо демонтажу лежачої електроопори між будинком 

12а та рестораном Фараон» по вул. Угорницька, встановлення малих 
архітектурних форм або розблокування проїзду. 

36. Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП України в Івано-
Франківській області щодо прийняття заходів по влаштуванню щебеневого 

покриття на ділянці проїзду до цегляного заводу з метою попередження 
забруднення вул. Набережна. 

37. Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП України в Івано-
Франківській області щодо необхідності звернення до УКБ ОДА щодо 
демонтажу дорожнього знаку 1.37 «Дорожні роботи», 3.29 «Обмеження 

швидкості 30км. В годину» при умові невиконання робіт і встановлення їх 
безпосередньо перед початком ремонту. 

38. Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП України в Івано-
Франківській області щодо встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова 

зона» на вул. Чорновола біля будинку №98. 
39. Звернення гр. Дубів Ю.М. на прийомі у місього голови з приводу 

захисту пішохідної доріжки на провулку Циганкова.  
40. Звернення мешканців вулиці Франка, 17б (Плав'юк Р. Л. ) з приводу 

незаконного паркування на газонах і прибудинковій території, і просять вжити 
заходів (огородити клумбу, встановити знак). 

41. Звернення мешканців вулиць Деповська, Миру, Української Дивізії 
щодо облаштування безпечного пішохідного переходу по вул. Деповській, на 
виході з надземного переходу через колії, та “лежачий поліцейський” на вул. 

Миру, 38. 
42. Звернення Івано-Франківського РЕМ (Поліш В. В.) щодо погодження 

переходу запроектованої нової кабельної лінії через дорогу по вул. Січових 
Стрільців з розкопкою та подальшим відновленням асфальтного покриття в 

районі Укртелекому.  
43. Звернення Представництва місії  ОБСЄ щодо виділення трьох 

паркомісць для стоянки службових автомобілів.  
44. Звернення гр.Гошоватюк В. С. щодо надання дозволу на розкопку по 

вул. Грушевського для будівництва сходів у підвальне приміщення. 
45. Звернення ПАТ «Прикарпаттяобленерго» щодо перегляду рішення 

КБДР “...про відновлення тротуарів після розкопок по всій ширині бруківкою”.  
46. Звернення гр.Бургай Л. А. щодо перекриття наскрізного проїзду з 

вул. Достоєвського на Пн. Бульвар. 
47. Звернення(електронне) гр.Шушура В.В щодо встановлення 

заборонного знаку на в'їзді у двір будинку по вул. Незалежності, 36. 

48. Звернення мешканців вул. Гнатюка. (Лимаренко О. І) щодо обмеження 
руху транспорту (особливо великогабаритного) по вул. Гнатюка, в цілях 

збереження старих будинків та підвищення комфорту мешканців. 

http://www.mvk.if.ua/


___________________________________________________________________________ 

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 № 3 від 18.03.2016року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 5 з 20 

49. Звернення ТзОВ “АФЕНИ” щодо надання дозволу на проведення 
земляних робіт для встановлення рекламних конструкцій по вул. Миколайчука 

(ТЦ “Арсен”), вул.Грушевського,16, вул.Пд.Бульвар, 30 та 35А(Бельведерська) 
50. Звернення ПП «Прикарпаття і К» щодо надання дозволу на проведення 

розкопки для проведення робіт з влаштування зовнішніх мереж водопроводу і 
каналізації по вул. Г.Мазепи,144. 

51. Звернення адміністрації ВПУ №13 щодо сприяння у вирішенні питання 
розблокування (перепланування) проїзду до навчального закладу і гуртожитку.  

52. Електронне звернення громадян щодо небезпечного пішохідного 
переходу з парку до озера по вул. Г.Мазепи та встановлення двох пристроїв 
типу «лежачий поліцейський». 

53. Звернення мешканців по вул. Г.Мазепи,29 щодо встановлення 
антипаркувальних пристроїв та при можливості знаків для захисту 

пішохідного простору та газону від незаконного паркування на їх 
прибудинковій території. 

54. Звернення мешканців вул. Товарна,2 щодо встановлення заборонного 
знаку на в'їзді у двір будинку зі сторони вул.Шухевичів . 

55. Звернення мешканців вул.Василишина та вул. Весняної щодо 
демонтажу самовільно встановлених 4 «лежачих поліцейських» на даних 

вулицях. 
56. Звернення мешканців вул. Ботанічна щодо облаштування пішохідного 

переходу через вул.Коновальця в районі перехрестя з вул. Ботанічною.  
57. Звернення УКБ ІФМР щодо видачі ордеру на проведення земляних 

робіт в зв'язку з початком робіт по будівництву спортзалу ЗОШ №16 на 

вул.Вовчинецька. 
58. Звернення Ощадбанку (В.І.Тимчук) щодо надання дозволу на 

встановлення риштування на тротуарі для проведення ремонтних робіт фасаду 
будинку по вул. мазепи,14. 

59. Звернення депутата Олійника В.Є. щодо облаштування пішохідного 
переходу в районі вул. Сагайдачного, вул. Надрічна, вул. Гарбарська та 

розгляду можливості встановлення острівців безпеки по вул. Надрічній.  
60. Звернення департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою щодо погодження робочого проекту облаштування паркувальних 
зон в м. Івано-Франківську. 

61. Звернення департаменту житлової, комунальної політики та 
благоустрою щодо погодження титульного списку “на влаштування 

"острівців безпеки", малих кілець, піднятих пішохідних переходів та інших 
елементів на вулицях міста на 2016 рік”. 

62. Звернення департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою щодо погодження титульного списку “на установку перильних 
загороджень та обмежуючих пристроїв на 2016 рік”. 

63. Звернення департаменту житлової, комунальної політики та 
благоустрою щодо погодження переліку зупинок громадського транспорту, 

на яких необхідно встановити знак 5.41.1. 
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64. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики                                   
та благоустрою щодо погодження пропозицій, щодо                                          

корегування дорожніх знаків у центральній частині                                                
м.Івано-Франківська для забезпечення правових умов безперешкодного 

проїзду велосипедистів.  
65. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики                                    

та благоустрою щодо Перенесення знаку 5.44 «Місце зупинки таксі»                              
по вул. Коновальця,147 з проїжджої частини (на фото праворуч)                                     

до спеціально облаштованої кишені поруч із платформою для зупинки 
громадського транспорту (ліворуч). 

66. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики                                   

та благоустрою щодо розробки ОДР, нанести відповідну розмітку                                    
та встановити пішохідні світлофори на перехресті                                                      

вулиць Галицька-Тролейбусна-Пасічна, для того, щоб люди мали                              
можливість перейти дорогу за одну фазу, а не за три.                                                    

Мова йде про четвертий перехід, якого бракує. При тому, що фаза, яка 
дозволяє переходити дорогу — існує. 

67. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики                                   
та благоустрою щодо виправлення помилки в розміщенні знаків                                

5.17.1 по вул. Пд. Бульвар. (З обох сторін вулиці!). 
68. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики                                 

та благоустрою щодо перенесення зупинки громадського транспорту                             
по вул. Січових Стрільців з перехрестя ближче до обласної друкарні на місце, 
де колись і була зупинка. 

69. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики та 
благоустрою щодо переміщення тимчасової огорожі по вул. Новгородській,28 

(колишній пивзавод) ближче до будівлі на час, доки не проводяться жодні 
роботи. 

70. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики                                     
та благоустрою щодо узаконення зупинки громадського транспорту                                  

по вул. Г.Хоткевича, навпроти магазинів «Кошик» і «Скриня».  
71. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою щодо демонтажу знаків 4.12 “Велосипедна доріжка” по 
вул. Шевченка. 

72. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики та 
благоустрою щодо реконструкції тротуарів на відрізку                                                   

вул. Вовчинецької,  що проходить під залізничним шляхопроводом                            
в зв'язку із зменшенням  до 90 см. реальної ширини тротуарів після 
встановлення перильних огороджень . 

73. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики                                  
та благоустрою щодо погодження принципової схеми ОДР                                                       

у дворі по вул. Пасічна,1 та паркувального майданчика поруч зі                           
школою-садком №6. 
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1. СЛУХАЛИ: Доручення наради міського голови щодо 
опрацювання питання застосування в місті правого повороту при русі 

транспортними засобами на перехрестях. 
ВИРІШИЛИ: 

Управлінню транспорту та зв'язку спільно з ГУНП надати перелік 
регульованих перехресть та розглянути на наступному засіданні міської комісії 

з безпеки руху. 
 

2. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення оперативної наради міського 

голови (п.6.2) щодо обмеження руху сторонніх транспортних засобів в 
районі центрального автовокзалу. 

ВИРІШИЛИ: 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою: 

1.Згідно схеми організації дорожнього руху доповнити висновки робочої 
групи та реалізувати. 

2.Реалізувати наступні висновки робочої групи: 
- Перенести знак 3.34 по вул.Гаркуші (навпроти Мак - маркет) на 

праву сторону. 
- Демонтувати при виїзді з Автовокзалу знаки 3.34 (2 шт.) і таблички 

до нього. 
- Демонтувати знак «Автостанція». 
- Перенести знак 3.21 на опору при в'їзді до Автовокзалу.  

- Встановити перильне огородження довжиною 50м. на перехресті 
вул.Гаркуші-вул. Привокзальна площа (навпроти магазину Мак маркет). 

- Демонтувати навісний знак 3.34 і таблички до нього. На розтяжці 
встановити знак 5.16. 

- Розробити нову схему дорожнього руху на площі Привокзальна (на 
відрізку від вул. Залізнична до вул. Грюнвальдська).  

 

3.СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ «Дем'янівка» (вул. Федьковича,7а) щодо 

закриття в'їзду на прибудинкову територію стовпчиками або огорожею. 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити та врахувати встановлення одного відкидного стовпця для 
проїзду автомобілів до магазину та аптеки. 

 

4.СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо встановлення острівців 
безпеки по вул. Ю.Целевича,16, Ю.Целевича,28, Ю.Целевича, 34. 

ВИРІШИЛИ: 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою влаштувати 

пластикову розмітку та втановити освітлення на пішохідних переходах.  
 

5.СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. щодо перенесення світлофорного 
об'єкту по вул. Галицькій від будинку №203 до перехрестя вул. Галицька - 

Хіміків. 
ВИРІШИЛИ: 
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Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою внести 
зміни до схеми ОДР перенесення світлофора. 

6.СЛУХАЛИ: Звернення гр. Цимбалістої О.П. щодо надання дозволу 
(виділення місця на платних чи безкоштовних автостоянках) для паркування  

приватного автомобіля на центральних вулицях міста, прилеглих до місця 
проживання (вул. Мартинця,6). 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 
 

7.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо 
перекриття в'їзду на річку Бистриця Надвірнянська (біля УБР). 

ВИРІШИЛИ: 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою встановити 

малі архітектурні форми для заборони в'їзду автомобілів.  

 

8.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Строїча А. П. щодо 
озвучення зупинок в міському транспорті. 

ВИРІШИЛИ: 
Управлінню транспорту та зв'язку вписати в умови договору/конкурсу 

необхідність озвучення зупинок в міському транспорті та звернутися до  

перевізників рекомендувати їм організувати  озвучення зупинок в міському 
транспорті. 

 

9.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Герасимка І.М. - 

вул.Ребета, 6 – облаштування зупинки громадського автотранспорту. 
ВИРІШИЛИ: 

1.Підтримати. 
2.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 

облаштування зупинки громадського автотранспорту. 
3.Управлінню транспорту та зв'язку внести зміни в паспорти маршрутів. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Саварина І.В. – 
вул.С.Бандери, 8А – перекриття автомобільного руху по пішохідній доріжці 

перед будинком №8А по вул. С.Бандери (дорожній знак 3.1 «Рух заборонено» 
встановлено). 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 
 

11. СЛУХАЛИ: Звернення філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» - вул. 
С.Стрільців – Чорновола – погодження переходу запроектованої кабельної 

лінії через дорогу по вул. С.Стрільців в районі Укрпошти.  
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 
 

12. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Шевчук О.Ю. щодо встановлення 
пішохідного переходу по вул. С.Бандери біля магазину «Практик».  
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ВИРІШИЛИ: 
Управлінню транспорту та зв'язку спільно з ГУНП вивчити дане питання 

щодо встановлення пішохідного переходу з виходом на місце. 
 

13. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку по вул. П.Орлика, 5 щодо 
перекриття стовпчиками в'їзду на прибудинкову територію. 

ВИРІШИЛИ: 
Балансоутримувачу будинку становити антипаркувальні стовпчики вздовж 

бордюрного каменю. 

 
14. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців по вул.Гарбарська та вул.Ковальська 

щодо встановлення дорожніх знаків, розмітки пішохідних переходів та 
встановлення пристрою примусового зниження швидкості («лежачий 

поліцейський») з відповідними дорожніми знаками по вул. Гарбарська, 22 
(біля Духовної Семінарії) та по вул. Ковальська, 16 (біля НД «Княгинин»).  

ВИРІШИЛИ: 
1.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою нанести 

розмітку пішохідних переходів. 
2.Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості 

(«лежачий поліцейський»). 
 
15. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців по вул. Грюнвальдська,2, 

вул.Грюнвальдська, 4 щодо перенесення знаку 3.34 «Зупинка заборонена» на 
наступну електричну опору за 50м. по вул. Грюнвальдська, 6. 

ВИРІШИЛИ: 
Управлінню транспорту та зв'язку забезпечити демонтаж дорожнього знаку 

3.34 «Зупинка заборонена» після нанесення розмежувальної суцільної лінії 
розмітки. 

 
16. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців в службу 15-80 щодо поновлення 

пішохідної розмітки та встановлення дорожнього знаку «Пішохідний перехід» 
по вул. Галицька,47, 49 (перехід до ТРК «Вежа»). 

ВИРІШИЛИ: 
1.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою поновити 

розмітку пішохідного переходу. 
2.Управлінню транспорту та зв'язку встановити дорожній знак 

«Пішохідний перехід». 

 
17. СЛУХАЛИ: Звернення гр.Метлюх І.Г., вул.Бельведерська, 39 щодо 

відновлення дорожнього знаку 5.35.1 «Пішохідний перехід» та нанесення 
дорожньої розмітки 1.14.1 «Зебра». 

ВИРІШИЛИ: 
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Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою відновити 
розмітку та знаки після виконання робіт капітального ремонту вулиці. 

18. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців по вул.Івасюка,58 щодо 
встановлення дорожнього знаку «В'їзд заборонено» при в'їзді на прибудинкову 

територію. 
ВИРІШИЛИ: 

Управлінню транспорту та зв'язку встановити знак «Житлова зона» перед 
в'їздом в житлову зону. 

 
19. СЛУХАЛИ: Звернення парафіян церкви “Пресвятого серця 

Христового” та мешканців мікрорайону - проханням залишити зупинку «На 

вимогу» біля жіночого монастиря на вул.Василіянок,17. 
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 
 

20. СЛУХАЛИ: Звернення обласного військового комісаріату 
вул.Довженка,21щодо встановлення дорожнього знаку 5.35.1 «Пішохідний 

перехід» та нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 «Зебра» перед входом в 
обласний військовий комісаріат. 

ВИРІШИЛИ: 
1.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою нанести 

дорожню розмітку 1.14.1 «Зебра». 
2.Управлінню транспорту та зв'язку забезпечити встановлення знаку 5.35.1 

«Пішохідний перехід». 

 
21. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського Архієпархіального 

Управління УГКЦ вул.Чорновола,7 щодо встановлення біля готелю 
Станіславів» дорожнього знаку «Зупинку заборонено» з табличкою «Крім 

транспорту гостей готелю». 
ВИРІШИЛИ: 

Не підтримано. 
 

22. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету міської ради 
В.Войтика щодо надання дозволу «Поворот праворуч» та «Рух прямо» на 

перехресті вул. Незалежності - С.Бандери - М.Підгірянки при русі з вул. 
М.Підгірянки та демонтажу відповідних обмежувальних знаків. 

ВИРІШИЛИ: 
1.Управлінню транспорту та зв'язку звернутися з листом до КП 

«Міськсвітло» щодо встановлення стрілки правого повороту. 

2.КП «ДРЕУ» демонтувати відповідні обмежувальні знаки. 
 

23. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 
встановлення пристрою примусового зниження швидкості по вул. Українських 

Декабристів. 

http://www.mvk.if.ua/


___________________________________________________________________________ 

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 № 3 від 18.03.2016року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 11 з 20 

 
 

ВИРІШИЛИ: 
1.Управлінню транспорту та зв'язку забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід». 
2. КП «ДРЕУ» встановити два пішохідні переходи та два пристрої 

примусового зниження швидкості. В разі відсутності коштів звернутися до 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою щодо виділення 

коштів. 
 
24. СЛУХАЛИ: Звернення управління капітального будівництва про 

розгляд та погодження схеми організації дорожнього руху транспортної 
розв’язки в межах вулиць Угорницька – Івасюка-Незалежності – міст через 

річку Бистриця Надвірнянська в м. Івано-Франківську. 
ВИРІШИЛИ: 

1.УКБ спільно з управлінням транспорту та зв'язку доопрацювати дане 
питання. 

2.Провести засідання робочої групи спільно з проектантом, поліцією та 
УКБ (замовника робіт). 

 
25.СЛУХАЛИ:Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо 

перекриття проїзду між двором будинку по вул.Пасічна,1 та школою-садком 
№6. 

ВИРІШИЛИ: 

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 
1.Розробити проект організації дорожнього руху. 

2.Відновити тротуар та облаштувати пішохідну зону та паркувальний 
майданчик. 

 
26. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М.Тараса щодо 

облаштування пішохідного переходу по вул. Вовчинецька,178 (ринок 
«Станіславський»). 

ВИРІШИЛИ: 
1.Погодити. 

2. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою: 
2.1.Нанести дорожню розмітку «Зебра». 

2.2.Внести зміни в ОДР по вул. Вовчинецькій. 
3. Управлінню транспорту та зв'язку  забезпечити встановлення дорожніх 

знаків5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід». 

 
27. СЛУХАЛИ: Звернення ДНЗ №3 «Бджілка» по вул. Г.Мазепи,40 щодо 

встановлення знаку «Пішохідний перехід» (п.5.35.1-5.35.2). 
ВИРІШИЛИ: 

1.Погодити. 
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2. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою нанести 
дорожню розмітку «Зебра». 

3. Управлінню транспорту та зв'язку  забезпечити встановлення дорожніх 
знаків5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід». 

 
28. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Деповська, вул. Старицького, 

вул. Реміснича, вул. Миру, щодо встановлення знаків «Пішохідний перехід» на 
вул. Деповській в місці переходу пішоходів із залізничного вокзалу через 

колійовий міст. 
ВИРІШИЛИ: 
1.Управлінню транспорту та зв'язку забезпечити встановлення знаків 

“Пішохідний перехід” на вул.Деповській в місці переходу пішоходів із 
залізничого вокзалу через колійовий міст. 

2.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою: 
2.1. Нанести дорожню розмітку «Зебра» на вул.Деповській. 

2.2. Вивчити дане питання щодо встановлення “Лежачого поліцейського” 
по вул. Миру, 38, та подати пропозиції. 

 
29. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Кушерської І.М. щодо погодження 

проекту літнього торгового майданчика від кафе «Делікатес» ТК «Галерея-Н» 
на вул. Тринітарська. 

ВИРІШИЛИ: 
Управлінню транспорту та зв'язку спільно з Департаментом 

містобудування, архітектури та культурної спадщини, ГУНП та заявником 

вивчити дане питання. 
 

30. СЛУХАЛИ: Звернення релігійної громади парафіян Святого Миколая 
Української Греко-Католицької церкви м. Івано-Франківська щодо погодження 

заїзду та виїзду на будівельний майданчик будівництва церкви Святого 
Миколая по вул. Галицька-Василіянок-Дністровська-Валова. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Заявнику надати проект організації будівництва та проект організації 

дорожнього руху. 
2.  Розглянути дане питання на наступному засіданні міської комісії з 

безпеки дорожнього руху та погодити з ГУНП. 
 

31. СЛУХАЛИ: Звернення Когут О.Г. вул. Вовчинецька,192 щодо 
встановлення додаткового знаку 3.21 «В'їзд заборонено» між магазином 
«Пако» і дитячим клубом «Прометей» та виконання рішення ДЖКПБ від 

21.12.2015р. №К1/1986 по встановленню стовпчиків для запобігання заїзду 
автомобілів. 

ВИРІШИЛИ: 
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1.Погодити. Кошти на встановлення стовпчиків для запобігання заїзду 
автомобілів передбачено титульними списками Департаменту житлової, 

комунальної політики та благоустрою. 
2.Управлінню транспорту та зв'язку  забезпечити встановлення знаку «В'їзд 

заборонено». 
 

32. СЛУХАЛИ: Звернення парафіян Собору Преображення Господнього 
щодо встановлення знаку 3.35 «Стоянка заборонена» навпроти Собору при 

повороті на АС-2 та облаштування зручного пішохідного переходу. 
ВИРІШИЛИ: 
Управлінню транспорту та зв'язку спільно з ГУНП провести перевірку 

фактичного стану встановлення дорожніх знаків та розміток згідно існуючої 
схеми ОДР. 

Вивчити питання щодо облаштування пішохідного переходу з виходом на 
місце та встановити знаки «Стоянка заборонена». 

 
33. СЛУХАЛИ: Звернення ПриватБанку щодо заїзду інкасаційного 

автомобіля до буд. по вул. Незалежності,9 в період роботи ЦНАП.  
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 
 

34. СЛУХАЛИ: Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП 
України в Івано-Франківській області щодо встановлення дорожнього знаку 
3.35 «Стоянка заборонена» по лівій стороні проїзду до АС-2 попри Собор 

Преображення Господнього. 
ВИРІШИЛИ: 

1.Погодити. 
2. Управлінню транспорту та зв'язку  забезпечити встановлення знаку 

«Стоянка заборонена». 
 

35. СЛУХАЛИ: Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП 
України в Івано-Франківській області щодо демонтажу лежачої електроопори 

між будинком 12а та рестораном Фараон» по вул. Угорницька, встановлення 
малих архітектурних форм або розблокування проїзду. 

ВИРІШИЛИ: 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою: 

1.Демонтувати лежачу електроопору для розблокування проїзду.  
2.Встановити «лежачий поліцейський» згідно з схемою ОДР. 
3.Управлінню транспорту та зв'язку  забезпечити встановлення дорожніх 

знаків. 
 

36. СЛУХАЛИ: Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП 
України в Івано-Франківській області щодо прийняття заходів по влаштуванню 

щебеневого покриття на ділянці проїзду до цегляного заводу з метою 
попередження забруднення вул. Набережна. 
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ВИРІШИЛИ: 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою в особі 

муніципальної інспекції з благоустрою звернутися з листом до забудівника   
ПП «Марчук» і керівництва цегляного заводу з вимогою влаштувати щебеневе 

покриття на ділянці проїзду до цегляного заводу. 
 

37. СЛУХАЛИ: Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП 
України в Івано-Франківській області щодо необхідності звернення до УКБ 
ОДА щодо демонтажу дорожнього знаку 1.37 «Дорожні роботи», 3.29 

«Обмеження швидкості 30км. в годину» при умові невиконання робіт і 
встановлення їх безпосередньо перед початком ремонту.  

ВИРІШИЛИ: 
1. Управлінню транспорту та зв'язку звернутися з листом до УКБ ОДА 

щодо забезпечення демонтажу дорожніх знаків 1.37 «Дорожні роботи», 3.29 
«Обмеження швидкості 30км. в годину» в зв'язку з невиконанням робіт по вул. 

Набережна. 
 

38. СЛУХАЛИ: Звернення Управління превентивної діяльності ГУНП 
України в Івано-Франківській області щодо встановлення дорожнього знаку 
5.31 «Житлова зона» на вул. Чорновола біля будинку №98. 

ВИРІШИЛИ: 
Управлінню транспорту та зв'язку: 

1.Від імені міської комісії з безпеки руху звернутися з листом до ТОВ 
«ПАККО Холдинг» щодо можливості перенесення точки розвантаження на 

торцеву частину будинку, завезення товарів малогабаритним транспортом.  
2.Забезпечити встановлення знаку «Житлова зона». 
 

39. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Дубів Ю.М. на прийомі у місього голови з 

приводу захисту пішохідної доріжки на провулку Циганкова. 
ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити. 
2. Управителю будинку встановити антипаркувальні стовпчики.  
 

40. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вулиці Франка, 17б (Плав'юк Р. Л. ) з 
приводу незаконного паркування на газонах і прибудинковій території, і 

просять вжити заходів (огородити клумбу, встановити знак). 
ВИРІШИЛИ: 

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою розробити 
схему благоустрою зі встановленням парковки. 

 
41. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вулиць Деповська, Миру, 

Української Дивізії щодо облаштування безпечного пішохідного переходу по 
вул. Деповській, на виході з надземного переходу через колії, та “лежачий 

поліцейський” на вул. Миру, 38. 
ВИРІШИЛИ: 
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1.Управлінню транспорту та зв'язку забезпечити встановлення знаків 
“Пішохідний перехід” на вул.Деповській в місці переходу пішоходів із 

залізничого вокзалу через колійовий міст. 
2.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою: 

2.1.Нанести дорожню розмітку «Зебра» на вул. Деповській. 
2.2.Вивчити дане питання щодо встановлення “Лежачого поліцейського” 

по вул. Миру, 38, та подати пропозиції. 
 

42. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського РЕМ (Поліш В. В.) щодо 
погодження переходу запроектованої нової кабельної лінії через дорогу по вул. 
Січових Стрільців з розкопкою та подальшим відновленням асфальтного 

покриття в районі Укртелекому. 
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 
 

43. СЛУХАЛИ: Звернення Представництва місії  ОБСЄ щодо виділення 
трьох паркомісць для стоянки службових автомобілів.  

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 
44. СЛУХАЛИ: Звернення гр.Гошоватюк В. С. щодо надання дозволу на 

розкопку по вул. Грушевського для будівництва сходів у підвальне 
приміщення. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 
 

45. СЛУХАЛИ: Звернення ПАТ «Прикарпаттяобленерго» щодо перегляду 
рішення КБДР “Про відновлення тротуарів після розкопок по всій ширині 

бруківкою”. 
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 
46. СЛУХАЛИ: Звернення гр.Бургай Л. А. щодо перекриття наскрізного 

проїзду з вул. Достоєвського на Пн. Бульвар. 
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 
 

47.СЛУХАЛИ: Звернення(електронне) гр.Шушура В.В щодо встановлення 

заборонного знаку на в'їзді у двір будинку по вул. Незалежності, 36. 
ВИРІШИЛИ: 

Управлінню транспорту та зв'язку і КП “ДРЕУ”  забезпечити встановлення 
знаків 3.1 та 5.31  на вул. Незалежності, 36. 

 
48. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Гнатюка. (Лимаренко О. І) щодо 

обмеження руху транспорту (особливо великогабаритного) по вул. Гнатюка, в 
цілях збереження старих будинків та підвищення комфорту мешканців. 
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ВИРІШИЛИ: 
Управлінню транспорту та зв'язку забезпечити встановлення дорожнього 

знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено». 
49. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ “АФЕНИ” щодо надання дозволу на 

проведення земляних робіт для встановлення рекламних конструкцій по вул. 
Миколайчука (ТЦ “Арсен”), вул.Грушевського,16, вул.Пд.Бульвар, 30 та 

35А(Бельведерська). 
ВИРІШИЛИ:  

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою  вивчити 
дане питання та винести на наступне засідання міської комісії з питань 
безпеки дорожнього руху. 

 

50. СЛУХАЛИ:  Звернення ПП «Прикарпаття і К» щодо надання дозволу 

на проведення розкопки для проведення робіт з влаштування зовнішніх мереж 
водопроводу і каналізації по вул. Г.Мазепи,144. 

ВИРІШИЛИ:  
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою опрацювати 

дане питання та подати пропозиції.  

 

51. СЛУХАЛИ: Звернення адміністрації ВПУ №13 щодо сприяння у 

вирішенні питання розблокування (перепланування) проїзду до навчального 
закладу і гуртожитку. 

ВИРІШИЛИ: 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 

розблокувати проїзд до ВПУ №13. 

 

52. СЛУХАЛИ: Електронне звернення громадян щодо небезпечного 

пішохідного переходу з парку до озера по вул. Г.Мазепи та встановлення двох 
пристроїв типу «лежачий поліцейський». 

ВИРІШИЛИ:  
Повернутись до цього питання після встановлення експериментального 

піднятого пішохідного переходу на одній з немагістральних вулиць міста.  
 

53. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців по вул. Г.Мазепи,29 щодо 
встановлення антипаркувальних пристроїв та при можливості знаків для 

захисту пішохідного простору та газону від незаконного паркування на їх 
прибудинковій території. 

ВИРІШИЛИ: 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою звернутись 

до балансоутримувачів будинку для вивчення даного питання.  
 
54. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Товарна,2 щодо встановлення 

заборонного знаку на в'їзді у двір будинку зі сторони вул.Шухевичів .  
ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 
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55. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул.Василишина та вул. Весняної 

щодо демонтажу самовільно встановлених  «лежачих поліцейських» на даних 
вулицях. 

ВИРІШИЛИ: 
Муніципальній інспекції з благоустрою скласти адміністративний протокол 

та надати припис на демонтаж “лежачих поліцейських”. 
 

56. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Ботанічна щодо облаштування 
пішохідного переходу через вул.Коновальця в районі перехрестя з вул. 
Ботанічною. 

ВИРІШИЛИ: 
1.Облаштувати пішохідний перехід по вул. Коновальця в районі перехрестя 

з вул. Ботанічна за умови погодження з ГУНП. 
2. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою нанести 

дорожню розмітку «Зебра». 
3. Управлінню транспорту та зв'язку забезпечити встановлення дорожніх 

знаків «Пішохідний перехід». 
 

57. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ ІФМР щодо видачі ордеру на проведення 
земляних робіт в зв'язку з початком робіт по будівництву спортзалу ЗОШ №16 

на вул.Вовчинецька. 
ВИРІШИЛИ: 
Погодити. Муніципальній інспекції з благоустрою видати ордер на 

проведення земляних робіт по даному об'єкту. 
 

58. СЛУХАЛИ: Звернення Ощадбанку (В.І.Тимчук) щодо надання дозволу 
на встановлення риштування на тротуарі для проведення ремонтних робіт 

фасаду будинку по вул. Мазепи,14. 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити, за умови погодження ГУНП, схему пішохідного руху та 
безпечного руху пішоходів по тротуару. 

 
59. СЛУХАЛИ: Звернення депутата Олійника В.Є. щодо облаштування 

пішохідного переходу в районі вул. Сагайдачного, вул. Надрічна, вул. 
Гарбарська та розгляду можливості встановлення острівців безпеки по вул. 

Надрічній. 
ВИРІШИЛИ: 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою дане 

питання вивчити  та винести на наступне засідання з питань безпеки 
дорожнього руху. 
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60. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 
та благоустрою щодо погодження робочого проекту облаштування 

паркувальних зон в м. Івано-Франківську. 
ВИРІШИЛИ: 

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою погодити 
переданий управлінню транспорту та зв'язку робочий проект, який пройшов 

експертизу. 
 

61. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 
та благоустрою щодо погодження титульного списку “на влаштування 
"острівців безпеки", малих кілець, піднятих пішохідних переходів та інших 

елементів на вулицях міста на 2016 рік”. 
ВИРІШИЛИ: 

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 
доопрацювати дане питання та винести на наступне засідання комісії  для 

ознайомлення членів комісії та прийняття рішення. 
 

62. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 
та благоустрою щодо погодження титульного списку “на установку 

перильних загороджень та обмежуючих пристроїв на 2016 рік”.  
ВИРІШИЛИ:  

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 
доопрацювати дане питання та винести на наступне засідання комісії для 
ознайомлення членів комісії та прийняття рішення. 

 
63. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 

та благоустрою щодо погодження переліку зупинок громадського 
транспорту, на яких необхідно встановити знак 5.41.1. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

 
64. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 

та благоустрою щодо погодження пропозицій, щодо корегування дорожніх 
знаків у центральній частині м.Івано-Франківська для забезпечення правових 

умов безперешкодного проїзду велосипедистів. 
ВИРІШИЛИ: 

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою  погодити 
після погодження з ГУНП і винести дане питання на наступне засідання 
комісії. 

 
65. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 

та благоустрою щодо перенесення знаку 5.44 «Місце зупинки таксі» по вул. 
Коновальця,147 з проїжджої частини (на фото праворуч) до спеціально 
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облаштованої кишені поруч із платформою для зупинки громадського 
транспорту (ліворуч). 

ВИРІШИЛИ:  
Прийняти рішення в комплексі з усіма іншими стоянками таксі міста. 

66. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 
та благоустрою щодо розробки ОДР, нанести відповідну розмітку та 

встановити пішохідні світлофори на перехресті вулиць Галицька-Тролейбусна-
Пасічна, для того, щоб люди мали можливість перейти дорогу за одну фазу, а 

не за три. Мова йде про четвертий перехід, якого бракує. При тому, що фаза, 
яка дозволяє переходити дорогу — існує. 

ВИРІШИЛИ:  

1. КП “Міськсвітло” надати циклограму ГУНП для погодження даного 
питання. 

2. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою  
розробити проект. 

 
67. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 

та благоустрою щодо виправлення помилки в розміщенні знаків 5.17.1 по вул. 
Пд. Бульвар. (З обох сторін вулиці!). 

ВИРІШИЛИ:  
Управлінню транспорту та зв'язку забезпечити заміну розміщеного знаку 

5.17.1. по вул. Пд. Бульвар з обох сторін. 
 
68. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 

та благоустрою щодо перенесення зупинки громадського транспорту по        
вул. Січових Стрільців з перехрестя ближче до обласної друкарні на місце,     

де колись і була зупинка. 
ВИРІШИЛИ: 

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою спільно з 
управлінням транспорту та зв'язку вивчити дане питання і винести на 

наступну комісію з безпеки руху. 
 

69. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 
та благоустрою щодо переміщення тимчасової огорожі по вул. 

Новгородській,28 (колишній пивзавод) ближче до будівлі на час, доки не 
проводяться жодні роботи. 

ВИРІШИЛИ:  
Муніципальній інспекції з благоустрою дати припис забудівнику на 

перенесення огорожі ближче до будівлі для забезпечення проходу пішоходам 

по вул. Новгородській, 28. 
 

70. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 
та благоустрою щодо узаконення зупинки громадського транспорту по вул. 

Г.Хоткевича, навпроти магазинів «Кошик» і «Скриня». 
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ВИРІШИЛИ:  
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою розробити 

проект організації дорожнього руху. 
 

71. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 
та благоустрою щодо демонтажу знаків 4.12 “Велосипедна доріжка” по 

вул. Шевченка. 
ВИРІШИЛИ:  

Погодити. 
 
72. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 

та благоустрою щодо реконструкції тротуарів на відрізку вул. Вовчинецької, 
що проходить під залізничним шляхопроводом в зв'язку із зменшенням до 90 

см. реальної ширини тротуарів після встановлення перильних огороджень . 
ВИРІШИЛИ: 

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою розробити 
пректні пропозиції. 

 
73. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики 

та благоустрою щодо погодження принципової схеми ОДР у дворі по вул. 
Пасічна,1, та паркувального майданчика поруч зі школою-садком №6. 

ВИРІШИЛИ: 
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою розробити 

проект.  

 
ЗАУВАЖЕННЯ ВОЙТИКА В.Г., члена виконавчого комітету міської 

ради, заступника голови комісії щодо формування порядку денного. 
 

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ: 
Питання, які виносяться на розгляд міської комісії з питань безпеки 

дорожнього руху, в обов'язковому порядку подавати до середи               
управлінню транспорту та зв'язку на електронну адресу: i.shurik@ukr.net 

 
 

 
Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху 

та влаштування об'єктів транспортної інфраструктури                 М.Вітенко  
 
Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху 
та влаштування об'єктів транспортної інфраструктури                 О.Ганчак 
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