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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 9 від 13.07.2016року
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
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Бурко В.М. - директор КП «МДК», депутат міської ради;
Ковальчук В.Г. – начальник управління капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Стоїч А.П. – депутат міської ради;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Царьов В.С. – старший інспектор з особливих доручень Управління
превентивної діяльності ГУНП України в Івано Франківській області
Коман А.І. – архітектор;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Порядок денний:
1.Звернення Курій О. Б. з проханням заборонити транзитний проїзд
великогабаритного транспорту по міжбудинковому проїзді під вікнами будинку
№ 40 по вул. Горбачевського та встановлення двох дорожніх знаків 3.3 ««Рух
вантажних автомобілів заборонено» при в’їзді на територію.
2. Звернення ДЖКПБ є проблема безцільної цілодобової роботи світлофора по
вул. Галицька, 203; пропонуємо переводити його в режим жовтого мигання
опісля 23:00. Натомість світлофор на Галицькій, 80Б перемикається в режим
жовтого о 22:00, при тому що громадський транспорт курсує до 23:00.
Пасажирам та іншим переходам дуже важко перейти дорогу в цей період часу,
при тому що машини рухаються на великій швидкості по 4-смуговій дорозі.
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УТІЗ, ГУНП, КП «Міськсвітло» переглянути список світлофорних об’єктів, що
працюють цілодобово, та винести на наступну КБДР.
3. Питання щодо відновлення зупинки на куті вул. Чорновола-Республіканська.
4. Звернення Голови Верховної Ради України та народного депутата України
Бабія Ю.Ю. щодо впорядкування та обмеження руху великовантажного та
великогабаритного автотранспорту в літній період дорогами загального
користування в м. Івано-Франківську зі сторони міста Калуш, Галич,
Тисмениця, Надвірна та Богородчани в денний час (з 8-00 до 23-00) у період з
червня до 30 вересня 2016р.
5. Вул. Галицька пропонується встановити автомобільну вагу для контролю за
навантаженням транспортних засобів.
6. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. та мешканців вул.
Військових Ветеранів,3а щодо отримання дозволу на відгородження
прибудинкової території від буд.3а до 6а та перенесення шлагбауму біля заїзду
до ПП «Скорзонера» на вул. Військових Ветеранів.
7. Звернення Яницького В.Р. щодо роботи світлофора в звичайному режимі
цілодобово на перехресті вул. Незалежності - Хриплинська.
8.Звернення мешканців будинку№59 по вул. Г.Мазепи щодо облаштування
стовпців на тротуарі у зв’язку з тим, що на тротуарі під вікнами паркуються
автомобілі.
9. Звернення мешканців будинку№44 по вул. Короля Данила щодо встановлення
дорожнього знаку при в’їзді до будинку, який забороняє в’їзд та паркування
автомобілів сторонніх осіб на прибудинковій території, а також надання дозволу
на встановлення бетонних квіткових клумб на ділянці проїжджої частини , яка
не обмежує в’їзд до під’їздів-за власні кошти.
10. Звернення Воробій С.Я. та Мельник І.І. щодо встановлення додаткового
світлофорного об’єкту ближче до перехрестя вул. Галицька-Пулюя.
11. Звернення директора ТзОВ «Урбан Систем» щодо внесення змін в проект та
дозволити перенесення паркоматів від Ратуші на вул. Старозамкову на в’їзд та
виїзд.
12. Перелік щодо встановлення нових дорожніх знаків 5.16 «Напрямки руху по
смугах»(1шт.); 5.18 «Напрямок руху по смугах»(3шт.); 5.20.3 «Початок
додаткової смуги руху»(2шт.) на вул. Івана Павла II відповідно до змін схеми
ОДР .
13. Звернення Брунько І.В. щодо обмеження руху автотранспорту в нічний час з
20-00 до 9-00 год. по вул. Грушевського крім службового транспорту.
14. Звернення ФОП Шаламая І.М. щодо перенесення дорожнього знаку
«Зупинки громадського транспорту» із заїзної кишені поруч магазину
«Озерянка» по вул.Короля Данила,37 для забезпечення розвантаження товару до
магазину.
15. Звернення мешканців буд.63, 61, 59 по вул. Бельведерська щодо
встановлення стовпчиків на міжбудинковому проїзді навпроти під’їзду до
буд.№63 для обмеження сквозного проїзду через дворову територію з вул.
Ленкавського на вул. Бельведерську.
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16. Звернення мешканців вул. Гнатюка,4 щодо відновлення одностороннього
руху та врегулювання стоянок, зупинок тільки з однієї сторони проїжджої
частини вул. Франка, вул. Гнатюка, вул. Коперника, вул. Павлика та вул.
Гончара.
17. Звернення Хриплинської сільської ради щодо нанесення дорожньої розмітки
«Пішохідні переходи» та встановлення пристрою примусового зниження
швидкості «лежачий поліцейський» на ділянці дороги біля Хриплинської ЗОШ
по вул. Автоливмашівська.
18. Звернення голови будинкового комітету Самусенко Л.В. щодо встановлення
стовпців для перешкоджання проїзду автомобілів під аркою між будинками
№174 та №176 по вул. Вовчинецькій.
19. Щодо визначення місця для облаштування зупинки громадського транспорту
на вул. Вовчинецька,51-53 біля кафе «Зоряне небо».
20. Звернення головного лікаря лікувального діагностичного центру святого
Луки УГКЦ щодо встановлення за власні кошти на куті вул. ВасиліянокГарбарська інформаційної вказівної таблички на існуючому дорожньому знаку
5.53 «Покажчик напрямку» з вказаним напрямком руху «Лікувально діагностичний центр св. Луки», що знаходиться по вул. Гарбарська,22.
21. Звернення ГУНП щодо обмеження руху вантажного транспорту по вул.
Хіміків-Тролейбусна, (пропонується встановити дорожній знак 5.28.1
«Напрямок руху для вантажних автомобілів») зі сторони м. Галича перед
поворотом на вул. Хіміків.
22.Звернення ГУНП щодо заборони зупинки та стоянки транспорту на вул.
Г.Мазепи-Бельведерська (пропонується встановити д/з 3.34 «Зупинка
заборонена» та пофарбувати бордюр в жовтий колір).
23. Звернення Курман І.М. щодо встановлення дорожнього знаку 5.33
«Пішохідна зона» на вул. Білозіра (10.08.2015р. дане звернення розглядалося на
КБДР де вирішено ДКГТІЗ встановити д/з 5.33 «Пішохідна зона»).
24. Звернення ГО «Слід» Макара М.І. щодо відсутності дорожніх знаків на
парковці на вул. Шпитальна біля ОДА та на вул. Мельничука.
25. Облаштування зупинки громадського транспорту на вул. Набережна,6
(навісом, лавочками та урнами).
26. Звернення мешканців будинку№136Д по вул. Коновальця щодо
встановлення трьох пристроїв обмеження швидкості «лежачі поліцейські»
перед під’їздами та дитячим майданчиком.
27. Звернення Івано-Франківського ВП ГУНП щодо переліку першочергових
місць де потрібно встановити додаткове джерело освітлення для камер
спостереження, що встановлені в м. Івано-Франківську, а саме: вул. ІвасюкаТисменицька; вул. Тисменицька(в’їзд); вул. Дністровська-Галицька; вул.
Дністровська-Новгородська; вул. Івасюка-Надрічна; вул. Івасюка-Вовчинецька;
вул. Івасюка-Миколайчука; вул. Вовчинецька(під міст); вул. ВовчинецькаСагайдачного; вул. Івана Павла II- Миколайчука; вул. Гаркуші; вул. ГаркушіГрушевського; вул. Незалежності(виїзд); вул. Незалежності(міст); вул.
Шухевичів(виїзд); вул. Залізнична; вул. Мельника; вул. Франка-Незалежності;
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вул. Незалежності – Франка; вул. Галицька-Пасічна; вул. ТролейбуснаГалицька; вул. Пасічна-Галицька.
28. Звернення Крихівецької сільської ради та мешканців вулиці 16липня щодо
встановлення світлофора з кнопкою на вимогу по вул. Крихівецька на
перехресті вул. Кобзаря біля магазину «Іванна».
29. Звернення Басараб М.Г. та Шпак Н. О. щодо встановлення дорожнього знаку
обмежуючий наскрізний проїзд вул. Товарною у зв’язку з незадовільним
покриттям дорожнього полотна та перенасиченістю руху великогабаритного
транспорту ВАТ Лісокомбінату, оскільки заїзд на дане підприємство можливо
здійснювати з вул. Шота Руставелі або з вул. Красівського.
30. Звернення Якиміва В.О щодо надання дозволу на проведення земляних
робіт по прокладанню водопроводу за адресою вул.Шота Руставелі, 1а.
31. Звернення ТзОВ «Спілка Забудівників» щодо надання дозволу на
проведення земляних робіт по прокладанню водопроводу по вул. Ребета,4.
32. Звернення директора ТзОВ «Галичина-ІВ» щодо надання дозволу на
проведення земляних робіт із капітального ремонту дворової каналізаційної
мережі по вул. Сухомлинського, 2а к.1, к.2.
33. Звернення жителів будинку №262а по вул. Ботанічна, щодо надання дозволу
для проведення земляних робіт по монтажу водопроводу за даною адресою.
34. Звернення жителів будинку №28 кв.1 по вул. В. Стефаника щодо надання
дозволу для проведення земляних робіт по монтажу каналізації за даною
адресою.
35. Звернення Івано-Франківського Архієпархіального Управління УГКЦ щодо
надання дозволу для перенесення комунікацій теплотраси, електричних ліній,
та газопроводу, які знаходяться між буд. Василіянок 64 та Гарбарської 22, у м.
Івано-Франківську. Перенесення комунікацій проводитиметься по тротуарі на
вулиці Гарбарській.
36. Звернення директора ФОП Тютюнника С. Л. щодо надання дозволу для
реконструкції каналізаційної мережі за адресом вул.Сорохтея,16а, заміну
водопровідного вводу за адресою вул. Є. Коновальця, 144б, ремонту дворової
каналізаційної мережі за адресою вул. Є. Коновальця,46,капітального ремонту
водогону в районі вулиць Івасюка-Незалежності-Микитинецької.
37. Звернення Івано-Франківського національного медичного університету
щодо надання дозволу для ремонту зовнішніх каналізаційних мереж в межах
стоматологічного корпусу за адресою вул. Грушевського, 2 .
38. Звернення ТОВ «Град Інвест Ріал Істейт» щодо надання дозволу для
реконструкції системи каналізації по вул. Дністровська, 3.
39. Звернення Борсук М. В. щодо надання дозволу для реконструкції
каналізаційних мереж по вул. Виговського, 11а.
40. Звернення директора КП «Муніципальна інвестиційна управляюча
компанія» щодо надання дозволу для ремонту каналізаційного випуску від
житлового будинку до колодязя за адресою вул. Г. Мазепи, 179 та по заміні
каналізаційних випусків від будинку до колодязів за адресою вул. Військових
Ветеранів, 4.
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41. Звернення директора ТзОВ «БРОТ» Кацедана Т. Р. щодо надання дозволу
для проведення земляних робіт по реконструкції водопроводу на
вул.Сухомлинського, капітального ремонту дворових каналізаційних мереж по
вул. Хоткевича, 46 к. 2, к.3, капітального ремонту дворових каналізаційних
мереж по вул. Південний Бульвар, 28-30-30а.
42. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
щодо організації умов, які б забороняли зупинку приватних автомобілів
навпроти місця зупинки громадського транспорту на вулицях, які мають тільки
по одній смузі руху в кожному напрямку, зокрема: вулиця Мазепи, Чорновола,
Коновальця, Вовчинецька, Короля Данила та ряд інших .
43. Звернення Довганюк Ірини щодо встановлення знаків 3.1 «Рух заборонено»
на двох в’їздах у двір будинку по вул. Бельведерській, 40а.
44. Звернення мешканців вул.Мазепи, 28 щодо надання дозволу на
встановлення відкидних стовпців при в’їзді у двір будинку у зв’язку з тим, що в
ньому постійно паркуються сторонні люди, створюючи зайві незручності
мешканцям (особливо вночі, після відвідин нічного клубу «Падишах»).
45. Звернення мешканців вул. Федьковича щодо надання дозволу на
встановлення відкидної антипаркувальної петлі на прибудинковому проїзді біля
будинку №110, у зв’язку з тим, що сторонні автомобілі блокують проїзд у два
гаражі та приватний двір.
46. Звернення мешканців вул. Івасюка,78 із протестом проти попереднього
рішення КБДР щодо демонтажу стовпців на між будинковому проїзді поруч з
будинком (проїзд в сторону вул. Надвірнянської, між дитячим садком
«Прикарпатська казка» та ЗОШ №19).
47. Звернення ДСНС в області на підставі заяви мешканців вул. Івасюка,11
щодо порушень, на їх думку влаштування огорожі у дворі будинку.
48. Звернення БО «Тепле місто» щодо надання дозволу та сприяння у
встановленні стійок підзарядки для електромобілів європейського зразка.
49. Про виділення коштів в сумі 1813.00грн. для встановлення дорожніх знаків
по вул. Весняна,13.

1.СЛУХАЛИ: Звернення Курій О. Б. з проханням заборонити транзитний
проїзд великогабаритного транспорту по міжбудинковому проїзду під вікнами
будинку № 40 по вул. Горбачевського та встановлення двох дорожніх знаків 3.3
««Рух вантажних автомобілів заборонено» при в’їзді на територію.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 3.3 ««Рух
вантажних автомобілів заборонено» та 3.1 «Рух заборонено» при в’їзді на
територію.
2.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ є проблема безцільної цілодобової
роботи світлофора по вул. Галицька, 203; пропонуємо переводити його в режим
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жовтого мигання опісля 23:00. Натомість світлофор на Галицькій, 80Б
перемикається в режим жовтого о 22:00, при тому що громадський транспорт
курсує до 23:00. Пасажирам та іншим переходам дуже важко перейти дорогу в
цей період часу, при тому що машини рухаються на великій швидкості по 4смуговій дорозі.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
1. КП «Івано-Франківськ Міськсвітло» відкоректувати час вмикання та
вимикання кожного світлофорного об’єкта.
2. КП «Івано-Франківськ Міськсвітло» провести перепрограмування часу
вимикання світлофорних об’єктів по таких вул. Галицька-Василіянок до 2300год.; вул. Тисменицька-Юності до 23-00год.;
вул. НезалежностіМикитинецька до 23-00год.; вул. Тисменицька-Декабристів до 23-00год.; вул.
Незалежності-Лепкого до 23-00год.; вул. Вовчинецька-Деповська до 23-00год.;
вул. Галицька-Тролейбусна до 23-00год.; вул. Галицька,203 до 22-00год.; вул.
Незалежності - Хриплінська до 23-00год; вул. Галицька-Целевича до 23-00год.
3.СЛУХАЛИ: Питання щодо відновлення зупинки на куті вул. ЧорноволаРеспубліканська.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
1. ДЖКПБ облаштувати зупинку громадського транспорту.
2. УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1 «Пункт
зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса».
4.СЛУХАЛИ: Звернення Голови Верховної Ради України та народного
депутата України Бабія Ю.Ю. щодо впорядкування та обмеження руху
великовантажного та великогабаритного автотранспорту в літній період
дорогами загального користування в м. Івано-Франківську зі сторони міста
Калуш, Галич, Тисмениця, Надвірна та Богородчани в денний час (з 8-00 до 2300) у період з червня до 30 вересня 2016р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. УТІЗ з ГУНП визначити місця для встановлення дорожніх
знаків3.15 «Рух транспортних засобів маса яких перевищує 24т, заборонено»,
3.16 «Рух транспортних засобів,навантаження на вісь яких перевищує 7т,
заборонено» з табличками до дорожніх знаків 7.44 «Час дії» з 10-00 до 22-00год.
та табличкою температура понад +28С при в’їзді в місто .
5.СЛУХАЛИ: Вул. Галицька пропонується встановити автомобільну вагу
для контролю за навантаженням транспортних засобів.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися з листом в Службу автомобільних доріг в ІваноФранківській області щодо оренди ваги для контролю за навантаженням
транспортних засобів.
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6.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. та мешканців
вул. Військових Ветеранів,3а щодо отримання дозволу на відгородження
прибудинкової території від буд.3а до 6а та перенесення шлагбауму біля заїзду
до ПП «Скорзонера» на вул. Військових Ветеранів.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові створення ОСББ та відведення земельної ділянки
прибудинкової території:
1 Перенесення шлагбаума після завершення ремонту дворової території;
2. Відгородження прибудинкової території від буд.3а до 6а на вул. В. Ветеранів в
межах відведеної земельної ділянки та погодження в Департаменті
містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради так, як дане
питання відноситься до їхньої компетенції.
7.СЛУХАЛИ: Звернення. Яницького В.Р. щодо роботи світлофора в
звичайному режимі цілодобово на перехресті вул. Незалежності - Хриплинська.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Робота світлофорного об’єкту в звичайному режимі
запрограмована до 23-00год.
8.СЛУХАЛИ: Звернення. мешканців будинку№59 по вул. Г.Мазепи щодо
облаштування стовпців на тротуарі у зв’язку з тим, що на тротуарі під вікнами
паркуються автомобілі.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ при розробленні проекту реконструкції капітального ремонту вул.
Г.Мазепи врахувати дану пропозицію.
9.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку№44 по вул. Короля Данила
щодо встановлення дорожнього знаку при в’їзді до будинку, який забороняє
в’їзд та паркування автомобілів сторонніх осіб на прибудинковій території, а
також надання дозволу на встановлення бетонних квіткових клумб на ділянці
проїжджої частини , яка не обмежує в’їзд до під’їздів-за власні кошти.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення бетонних квіткових клумб на ділянці проїжджої
частини біля буд.44 по вул.К.Данила за умови створення ОСББ та відведення
земельної ділянки прибудинкової території. Встановлення дорожнього знаку
відмовлено.
10.СЛУХАЛИ: Звернення Воробій С.Я. та Мельник І.І. щодо встановлення
додаткового світлофорного об’єкту ближче до перехрестя вул. Галицька-Пулюя.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ та ГУНП вивчити дане питання та подати пропозиції щодо
включення в титульні списки робіт.
___________________________________________________________________________
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 № 9 від 13.07.2016року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 9

11.СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Урбан Систем» щодо внесення
змін в проект та дозволити перенесення паркоматів від Ратуші на вул.
Старозамкову на в’їзд та виїзд.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
12.СЛУХАЛИ: Перелік щодо встановлення нових дорожніх знаків 5.16
«Напрямки руху по смугах»(1шт.); 5.18 «Напрямок руху по смугах»(3шт.);
5.20.3 «Початок додаткової смуги руху»(2шт.) на вул. Івана Павла II відповідно
до змін схеми ОДР .
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки5.16 «Напрямки
руху по смугах»(1шт.); 5.18 «Напрямок руху по смугах»(3шт.); 5.20.3 «Початок
додаткової смуги руху»(2шт.) на вул. Івана Павла II.
13.СЛУХАЛИ: Звернення Брунько І.В. щодо обмеження руху автотранспорту в
нічний час з 20-00 до 9-00 год. по вул. Грушевського крім службового
транспорту.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Перекриття вулиць в м. Івано- Франківську у нічний час не
практикується.
14.СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Шаламая І.М. щодо перенесення
дорожнього знаку «Зупинки громадського транспорту» із заїзної кишені поруч
магазину «Озерянка» по вул. Короля Данила,37 для забезпечення
розвантаження товару до магазину.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Оскільки облаштована парковка знаходиться в межах червоних
ліній.
15.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців буд.63, 61, 59 по вул. Бельведерська
щодо встановлення стовпчиків на міжбудинковому проїзді навпроти під’їзду до
буд.№63 для обмеження сквозного проїзду через дворову територію з вул.
Ленкавського на вул. Бельведерську.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення стовпчиків оскільки даний проїзд на прибудинковій
території не є небезпечним.
16.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Гнатюка,4 щодо відновлення
одностороннього руху та врегулювання стоянок, зупинок тільки з однієї
сторони проїжджої частини вул. Франка, вул. Гнатюка, вул. Коперника, вул.
Павлика та вул. Гончара.
ВИРІШИЛИ:
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ДЖКПІБ врахувати дані пропозиції після капітального ремонту вулиць
17.СЛУХАЛИ: Звернення Хриплинської сільської ради щодо нанесення
дорожньої розмітки «Пішохідні переходи» та встановлення пристрою
примусового зниження швидкості «лежачий поліцейський» на ділянці дороги
біля Хриплинської ЗОШ по вул. Автоливмашівська.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ
переадресувати
звернення
Хриплинської
сільської
ради
балансоутримувачу дороги Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській
області.
18.СЛУХАЛИ: Звернення голови будинкового комітету Самусенко Л.В.
щодо встановлення стовпців для перешкоджання проїзду автомобілів під аркою
між будинками №174 та №176 по вул. Вовчинецькій.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Дане питання розглянуто 17.06.2016р. на комісії з безпеки
дорожнього руху де вирішено встановити дорожній знак 5.31 «Житлова зона».
19.СЛУХАЛИ: Щодо визначення місця для облаштування зупинки
громадського транспорту на вул. Вовчинецька, 51-53 біля кафе «Зоряне небо».
ВИРІШИЛИ:
Погодити. УТІЗ внести зміни в паспорти маршрутів та звернутись до КП
«МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2
«Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. Вовчинецькій, 51-53.
20.СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря лікувального діагностичного
центру святого Луки УГКЦ щодо встановлення за власні кошти на куті вул.
Василіянок-Гарбарська інформаційної вказівної таблички на існуючому
дорожньому знаку 5.53 «Покажчик напрямку» з вказаним напрямком руху
«Лікувально - діагностичний центр св. Луки», що знаходиться по вул.
Гарбарська,22.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Для встановлення дорожньому знаку 5.53 «Покажчик напрямку»
з вказаним напрямком руху «Лікувально - діагностичний центр св. Луки»
потрібно виготовити паспорт дорожнього знаку та погодити з ГУНП.
21.СЛУХАЛИ: Звернення ГУНП щодо обмеження руху вантажного
транспорту по вул. Хіміків-Тролейбусна, (пропонується встановити дорожній
знак 5.28.1 «Напрямок руху для вантажних автомобілів») зі сторони м. Галича
перед поворотом на вул. Хіміків.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак
5.28.1 «Напрямок руху для вантажних автомобілів») зі сторони м. Галича перед
поворотом на вул. Хіміків.
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22.СЛУХАЛИ: Звернення ГУНП щодо заборони зупинки та стоянки
транспорту на вул. Г.Мазепи-Бельведерська (пропонується встановити д/з 3.34
«Зупинка заборонена» та пофарбувати бордюр в жовтий колір).
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
23.СЛУХАЛИ: Звернення Курман І.М. щодо встановлення дорожнього
знаку 5.33 «Пішохідна зона» на вул. Білозіра (10.08.2015р. дане звернення
розглядалося на КБДР де вирішено ДКГТІЗ встановити д/з 5.33 «Пішохідна
зона»).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак5.33
«Пішохідна зона»).
24.СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Слід» Макара М.І. щодо відсутності
дорожніх знаків на парковці на вул. Шпитальна біля ОДА та на вул.
Мельничука.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.39 «Зона
стоянки» та 5.40 «Кінець зони стоянки» з табличками до дорожніх знаків 7.17
«Інваліди».
25.СЛУХАЛИ: Звернення Буртник П. щодо облаштування зупинки
громадського транспорту на вул. Набережна,6 (навісом, лавочками та урнами).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ включити в титульний список роботи по облаштуванню зупинки
громадського транспорту (навісом, лавочками та урнами).
26.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку№136Д по вул. Коновальця
щодо встановлення трьох пристроїв обмеження швидкості «лежачі поліцейські»
перед під’їздами та дитячим майданчиком.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити два пристрої обмеження швидкості «лежачі
поліцейські» перед під’їздами будинку та облаштованим дитячим майданчиком.
27.СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського ВП ГУНП щодо переліку
першочергових місць де потрібно встановити додаткове джерело освітлення для
камер спостереження, що встановлені в м. Івано-Франківську, а саме: вул.
Івасюка-Тисменицька; вул. Тисменицька(в’їзд); вул. Дністровська-Галицька;
вул. Дністровська-Новгородська; вул. Івасюка-Надрічна; вул. ІвасюкаВовчинецька; вул. Івасюка-Миколайчука; вул. Вовчинецька(під міст); вул.
Вовчинецька - Сагайдачного; вул. Івана ПавлаII- Миколайчука; вул. Гаркуші;
вул. Гаркуші-Грушевського; вул. Незалежності(виїзд); вул. Незалежності(міст);
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вул. Шухевичів(виїзд); вул. Залізнична; вул. Мельника; вул. ФранкаНезалежності; вул. Незалежності – Франка; вул. Галицька-Пасічна; вул.
Тролейбусна-Галицька; вул. Пасічна-Галицька.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. КП «Івано-Франківськміськсвітло» встановити додаткове
джерело освітлення для камер спостереження, що встановлені в м. ІваноФранківську по вище вказаних адресах.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Крихівецької сільської ради та мешканців вулиці
16липня щодо встановлення світлофора з кнопкою на вимогу по вул.
Крихівецька на перехресті вул. Кобзаря біля магазину «Іванна».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ переадресувати звернення Крихівецької сільської ради
балансоутримувачу дороги Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській
області.
29. СЛУХАЛИ: Звернення Басараб М.Г. та Шпак Н. О. щодо встановлення
дорожнього знаку обмежуючий наскрізний проїзд вул. Товарною у зв’язку з
незадовільним покриттям дорожнього полотна та перенасиченістю руху
великогабаритного транспорту ВАТ Лісокомбінату, оскільки заїзд на дане
підприємство можливо здійснювати з вул. Шота Руставелі або з вул.
Красівського.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 3.3 «Рух
вантажних автомобілів заборонено» на куті вул. Шухевичів-Товарна.
30. СЛУХАЛИ: Звернення Якиміва В.О щодо надання дозволу на
проведення земляних робіт по прокладанню водопроводу за адресою вул.Шота
Руставелі, 1а.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
31. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Спілка Забудівників» щодо надання
дозволу на проведення земляних робіт по прокладанню водопроводу по вул.
Ребета,4.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити питання щодо видачі технічних умов та винести на
наступну КБДР.
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32. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Галичина-ІВ» щодо надання
дозволу на проведення земляних робіт із капітального ремонту дворової
каналізаційної мережі по вул. Сухомлинського, 2а к.1, к.2.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
33. СЛУХАЛИ: Звернення жителів будинку №262а по вул. Ботанічна, щодо
надання дозволу для проведення земляних робіт по монтажу водопроводу за
даною адресою.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
34. СЛУХАЛИ: Звернення жителів будинку №28 кв.1 по вул. набережна ім.
В. Стефаника щодо надання дозволу для проведення земляних робіт по
монтажу каналізації за даною адресою.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
35 СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського Архієпархіального
Управління УГКЦ щодо надання дозволу для перенесення комунікацій
теплотраси, електричних ліній, та газопроводу, які знаходяться між буд.
Василіянок 64 та Гарбарської 22, у м. Івано-Франківську. Перенесення
комунікацій проводитиметься по тротуарі на вулиці Гарбарській.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
36. СЛУХАЛИ: Звернення директора ФОП Тютюнника С. Л. щодо надання
дозволу для реконструкції каналізаційної мережі за адресом вул.Сорохтея,16а,
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заміну водопровідного вводу за адресою вул. Є. Коновальця, 144б, ремонту
дворової каналізаційної мережі за адресою вул. Є. Коновальця,46, капітального
ремонту водогону в районі вулиць Івасюка-Незалежності-Микитинецької.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
37. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського національного медичного
університету щодо надання дозволу для ремонту зовнішніх каналізаційних
мереж в межах стоматологічного корпусу за адресою вул. Грушевського, 2 .
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
38. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Град Інвест Ріал Істейт» щодо надання
дозволу для реконструкції системи каналізації по вул. Дністровська, 3.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
39. СЛУХАЛИ: Звернення Борсук М. В. щодо надання дозволу для
реконструкції каналізаційних мереж по вул. Виговського, 11а.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
40. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Муніципальна інвестиційна
управляюча компанія» щодо надання дозволу для ремонту каналізаційного
випуску від житлового будинку до колодязя за адресою вул. Г. Мазепи, 179 та по
заміні каналізаційних випусків від будинку до колодязів за адресою вул.
Військових Ветеранів, 4.
ВИРІШИЛИ:
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Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
41. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «БРОТ» Кацедана Т. Р. щодо
надання дозволу для проведення земляних робіт по реконструкції водопроводу
на вул.Сухомлинського, капітального ремонту дворових каналізаційних мереж
по вул. Хоткевича, 46 к. 2, к.3, капітального ремонту дворових каналізаційних
мереж по вул. Південний Бульвар, 28-30-30а.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
42. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою щодо організації умов, які б забороняли зупинку приватних
автомобілів навпроти місця зупинки громадського транспорту на вулицях, які
мають тільки по одній смузі руху в кожному напрямку, зокрема: вулиця Мазепи,
Чорновола, Коновальця, Вовчинецька, Короля Данила та ряд інших .
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ вивчити дане питання та винести повторно на КБДР.
43. СЛУХАЛИ: Звернення Довганюк Ірини щодо встановлення знаків 3.1
«Рух заборонено» на двох в’їздах у двір будинку по вул. Бельведерській, 40а.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 3.1 «Рух
заборонено» на двох в’їздах у двір будинку по вул. Бельведерській, 40а.
44. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул.Мазепи, 28 щодо надання дозволу
на встановлення відкидних стовпців при в’їзді у двір будинку у зв’язку з тим,
що в ньому постійно паркуються сторонні люди, створюючи зайві незручності
мешканцям (особливо вночі, після відвідин нічного клубу «Падишах»).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ, ГУНП, УТІЗ вивчити дане питання та винести повторно на
наступну КБДР.
45. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Федьковича щодо надання
дозволу на встановлення відкидної антипаркувальної петлі на прибудинковому
проїзді біля будинку №110, у зв’язку з тим, що сторонні автомобілі блокують
проїзд у два гаражі та приватний двір.
ВИРІШИЛИ:
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Рекомендовано на гаражних воротах написати оголошення « Не блокувати
заїзд».
46. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Івасюка,78 із протестом проти
попереднього рішення КБДР щодо демонтажу стовпців на між будинковому
проїзді поруч з будинком (проїзд в сторону вул. Надвірнянської, між дитячим
садком «Прикарпатська казка» та ЗОШ №19).
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Дане питання 17.06.2016року розглядалося на міській комісії з
безпеки дорожнього руху де було вирішено ДЖКПБ доручити «Муніципальній
інспекції з благоустрою» дати припис на розблокування проїзду.
47. СЛУХАЛИ: Звернення ДСНС в області на підставі заяви мешканців вул.
Івасюка,11 щодо порушень, на їх думку влаштування огорожі у дворі будинку.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ переадресувати звернення ДСНС в Департамент містобудування,
архітектури та культурної спадщини так, як дане питання належить до їхньої
компетенції.
48. СЛУХАЛИ: Звернення БО «Тепле місто» щодо надання дозволу та
сприяння у встановленні стійок підзарядки для електромобілів європейського
зразка.
ВИРІШИЛИ:
БО «Тепле місто» погодити встановлення стійок підзарядки для
електромобілів європейського зразка з Департаментом містобудування,
архітектури та культурної спадщини та винести повторно на наступну КБДР.
49. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів в сумі 1813.00грн. для встановлення
дорожніх знаків по вул. Весняна,13.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.

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

М.Вітенко
І.Щурик
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