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ПРОТОКОЛ № 10 від 04.08.2016року 

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 «Івано-
Франківськводоекотехпром»; 

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; 
Жук Р.Д .-  голова правління асоціації приватних таксистів м.Івано-Франківську.  

 
 

 
Порядок денний: 

1.Звернення ДЖКПБ 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,37, 

Довга,82, Бельведерська,39. 
УТІЗ та ДЖКПБ вивчити дане питання та винести повторно на КБДР. 
 2.Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо облаштування 

обмежувача швидкості дорожнього руху (лежачого поліцейського) по 
вул.Коновальця у дворі будинку №136В. 
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 3. Звернення ГО «Перше Івано-Франківське об’єднання водіїв таксі» 
Дутки Б. щодо погодження місця розташування інформаційно - вказівного 

дорожнього знаку 5.44 «Місце зупинки таксі» на вул. Шпитальній. 
 4.Звернення Чобанюк Д.М. щодо встановлення антипаркувальних 

стовпчиків на тротуарі вздовж будинку №58 по вул. Івасюка. 
 5.Звернення Семків Л.М.  

-1). щодо облаштування двох зупинок громадського транспорту навісом, 
лавочками (навпроти дитячої обласної лікарні) на вул.Коновальця,132 та 149; 
-2). щодо встановлення клумб для заборони паркування автомобілів на тротуарі 

та дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту 
зупинки автобуса» біля магазину «Електрон» на вул. Довга,47. 

 6.Звернення головного лікаря обласної психоневрологічної лікарні №3 
Мулика М. щодо облаштування автобусної зупинки, нанесення дорожньої 

розмітки «Зебра» по вул. Медичній,15. 
 7.Звернення Кучера В.В. щодо встановлення стовпців для перекриття 

міжбудинкового проїзду за власні кошти між будинками №15-19 на 
вул.Тролейбусна. 

 8.Звернення ТзОВ «Гендлярка» щодо надання дозволу на розміщення 
громадської зупинки за адресою вул. Івана-Павла II (м-н «Крона»). 

 9.Звернення мешканців щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 
«Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса»  на 
вул. Пстрака, вул. Миру,90(ТЦ «Маневр») з міста та Миру(навпроти ТЦ 

«Маневр» в місто 
 10.Звернення Пилипонюк А.М. щодо встановлення дорожнього знаку 

5.38 «Місце для стоянки» та таблички 7.4.4 «Час дії» з 21-00год. до 07-00год. по 
вул. Південний бульвар,35- Романа Гурика на зупинці громадського транспорту 

в якому би дозволялося паркувати автомобілі в нічний час.  
 11.Звернення Присяжнюк Т.В. щодо встановлення перильного 

огородження вздовж будинку №39-41 від перехрестя вул. Грушевського - 
Василіянок. 

 12.Звернення Стефанишин С.Г. щодо встановлення дорожнього знаку 3.1 
«Рух заборонено» при в’їзді на прибудинкову територію будинку №44 по вул. 

Короля Данила. 
 13. Звернення директора ТОВ «Корида-Транс» щодо встановлення 

дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту 
зупинки автобуса» на вул. Миколайчука,2 біля ТЦ «Арсен». 
 14. Звернення депутата міської ради Федорук О.В. щодо демонтажу 

воріт в арковому проїзді до будинку№47 по вул. Довгій. 
 15. Вул. Мельника - Незалежності перенесення дорожнього знаку 5.43.1 

«Пункт зупинки тролейбуса». 
 16.Звернення Конкольняк І.Й. щодо відновлення зупинки на вул. 

Василіянок (поруч церкви) з 6-00год. до 7-00год. ранку тролейбусів № 2, 3, 7, 
які виїжджають з тролейбусного депо на маршрути (оскільки відстань 1км між 

зупинками вул. Галицька – Василіянок та вул. Гаркуші,24). 
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 17.Звернення УГКЦ «Воскресіння Христового» щодо перекриття руху 
6-7 серпня біля Катедрального собору на вул. Галицькій. 

 18.Звернення Комана А.І. встановити знак "Рух по смугам" на перехресті 
вул. Галицька-Дністровська-Новгородська: рух ліворуч для загального потоку 

транспорту, рух прямо та направо для велосипедистів. Змінити трафарет на 
світлофорному об’єкті. 

 19. Звернення Комана А.І. встановити знаки "зона парковки" та "спосіб 
постановки автомобіля" на вул. Шевченка на червоній смужці. 
 20. Звернення Комана А.І. розглянути можливість реорганізації руху на 

перехресті Південний бульвар - Бельведерська із влаштуванням кільцевого руху. 
 21. Звернення Комана А.І. змінити схему організації дорожнього руху на 

вул. Панаса Мирного на односторонню в напрямі від  вул. Тичини до вул. 
Північний бульвар із облаштуванням паркувальних місця із паралельною 

постановкою автомобіля та велосипедної контр-смуги. 
 22. Звернення Комана А.І. змінити схему організації дорожнього руху по 

вул. Целевича із облаштуванням острівців безпеки та велосипедних смуг.  
 23. Звернення Комана А.І. розробити концепцію повного та часткового 

перекриття вулиць для приватного транспорту в межах вулиць Січових 
Стрільців - Новгородська - Дністровська - Василіянок - Франка для створення 

комфортного пішохідно-велосипедного простору для мешканців та гостей 
Івано-Франківська в історичній частині міста. 
 24.Звернення Комана А.І. розглянути можливість реорганізації руху на 

перехресті вул. Гординського – Чорновола - Сахарова із влаштуванням 
кільцевого руху. 

 25. Звернення ПП «Альфа Енерго груп» щодо надання дозволу для 
проведення земляних робіт по прокладанню КЛ-0,4 кВ від ТП-5 до ВОРЩ-0,4 

кВ по вул. Шевченка,5  та КЛ-0,4 від ВРЩ-0,4 кВ по вул. С. Стрільців,5 – вул. 
Г.Мазепи,5. 

 26. Звернення ТзОВ «Спілка Забудівників» щодо надання дозволу для 
проведення земляних робіт по прокладанню водопроводу по вул. Ребета, 4. 

 27. Звернення ТзОВ «Моноліт-ІФ» щодо надання дозволу на проведення 
земляних робіт по реконструкції вул. Шевченка, від вул. Січових Стрільців до 

вул. Гординського. 
 28. Звернення Совтус Ю. М. щодо надання дозволу на проведення 

земляних робіт для прокладання каналізації по вул. Українських Декабристів, 
6а/1. 
 29. Зверенення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» щодо 

надання дозволу на проведення земляних робіт на прокладання нової теплової 
мережі від котельні на вул. Чорновола, 130 до стадіону «Рух». 

 30. Розглянути повторно звернення мешканців вул.Мазепи, 28 щодо 
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»). 
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 31. Розглянути повторно звернення мешканців вул. Івасюка,78 із 
протестом проти попереднього рішення КБДР  щодо демонтажу стовпців на 

міжбудинковому проїзді поруч з будинком (проїзд в сторону вул. 
Надвірнянської, між дитячим садком «Прикарпатська казка» та ЗОШ №19). 

 32. Звернення ДЖКПБ щодо реконструкції перехрестя вул. Галицької, 
Дністровської, Новгородської для впорядкування руху транспорту, 

велосипедистів та пішоходів, підвищення комфорту пасажирів громадського 
транспорту та безпеки усіх учасників руху. 
 33. Звернення ГУНП щодо демонтажу стовпчиків з натягнутим ланцюгом 

при в’їзді до буд.№5 по вул. М. Підгірянки(позаду вічного вогню)  при 
відсутності дозволу на їх встановлення. 

34. Звернення управління інвестиційної політики щодо надання 
дозволу на перекриття тротуару для ремонтно-реставраційної роботи даху по 

вул. Гординського біля будинку №10. 
 

 
 

1.СЛУХАЛИ: .Звернення ДЖКПБ 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,37, Довга,82, Бельведерська,39. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ нанести дорожню розмітку 1.4, яка забороняє зупинку та стоянку 

навпроти зупинок громадського транспорту самостійно , без застосування 
дорожніх знаків 3.34 «Зупинка заборонена» зокрема на : 

-вул. Коновальця, 95 (зупинка «Військова кафедра» в центр); 
-вул. Коновальця, 147 (зупинка «Аптека» в центр); 

-вул. Мазепи,11 (зупинка вул. Січових Стрільців в центр); 
-вул. Мазепи,48 (зупинка вул. Гординського з центру); 

-вул. Чорновола,99 (зупинка «Парк Шевченка» з центру); 
 

 2.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 
облаштування обмежувача швидкості дорожнього руху (лежачого 

поліцейського) по вул.Коновальця у дворі будинку №136В. 
ВИРІШИЛИ: 

 Погодити.  

 ДЖКПБ встановити пристрій обмеження швидкості «лежачий 
поліцейський» по вул. Коновальця у дворі будинку №136В. 

 
 3.СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Перше Івано-Франківське об’єднання 

водіїв таксі» Дутки Б. щодо погодження місця розташування інформаційно - 
вказівного дорожнього знаку 5.44 «Місце зупинки таксі» на вул. Шпитальній.  

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити. 
 

 4.СЛУХАЛИ: Звернення Чобанюк Д.М. щодо встановлення 
антипаркувальних стовпчиків на тротуарі вздовж будинку №58 по вул. Івасюка.  

ВИРІШИЛИ: 
 Управителю будинку забезпечити встановлення стовпчиків на тротуарі 

вздовж будинку №58 по вул. Івасюка. 
 
 5.СЛУХАЛИ: .Звернення Семків Л.М.  

-1). щодо облаштування двох зупинок громадського транспорту навісом, 
лавочками (навпроти дитячої обласної лікарні) на вул.Коновальця,132 та 149; 

-2). щодо встановлення клумб для заборони паркування автомобілів на тротуарі 
та дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса» біля магазину «Електрон» на вул. Довга,47.  
ВИРІШИЛИ: 

-1). ДЖКПБ звернутися на бюджетну комісію щодо виділення коштів на 
облаштування двох зупинок громадського транспорту навісом, лавочками 

(навпроти дитячої обласної лікарні) на вул. Коновальця,132 та 149 та внести 
пропозицію в титульні списки робіт.  

-2). УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1 «Пункт 
зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса». 
 

 6.СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря обласної 
психоневрологічної лікарні №3 Мулика М. щодо облаштування автобусної 

зупинки, нанесення дорожньої розмітки «Зебра» по вул. Медичній,15.  
ВИРІШИЛИ: 

 -1). ДЖКПБ нанести дорожню розмітку 1.14.3«Зебра» по вул. 
Медичній,15. 

-2). УТІЗ звернутись до КП «МДК» щодо встановлення дорожніх знаків 
5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса». 

 
 7.СЛУХАЛИ: Звернення Кучера В.В. щодо встановлення стовпців для 

перекриття міжбудинкового проїзду за власні кошти між будинками №15-19 на 
вул. Тролейбусній. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. Встановлювати стовпці для перекриття міжбудинкового проїзду 

немає потреби оскільки проїзд не є небезпечним. 

 
 8.СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Гендлярка» щодо надання дозволу на 

розміщення громадської зупинки за адресою вул. Івана-Павла II (м-н «Крона»). 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 
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 9.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо встановлення дорожніх 
знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки 

автобуса» на вул. Пстрака, вул. Миру,90(ТЦ «Маневр») з міста та 
Миру(навпроти ТЦ «Маневр» в місто 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ звернутись до КП «МДК» щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 

«Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса». 
 
 10.СЛУХАЛИ: Звернення Пилипонюк А.М. щодо встановлення 

дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» та таблички 7.4.4 «Час дії» з 21-
00год. до 07-00год. по вул. Південний бульвар,35- Романа Гурика на зупинці 

громадського транспорту в якому би дозволялося паркувати автомобілі в нічний 
час. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. Відповідно до правил дорожнього руху та схеми ОДР не 

передбачена стоянка транспортних засобів на зупинці громадського транспорту. 
 

 11.СЛУХАЛИ: Звернення Присяжнюк Т.В. щодо встановлення 
перильного огородження вздовж будинку №39-41 від перехрестя вул. 

Грушевського - Василіянок. 
ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ встановити бетонні кулі вздовж тротуару. 

 
 12.СЛУХАЛИ: Звернення Стефанишин С.Г. щодо встановлення 

дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» при в’їзді на прибудинкову територію 
будинку №44 по вул. Короля Данила. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ звернутись до КП «МДК» щодо встановлення дорожніх знаків 5.31 

«Житлова зона». 
 

 13.СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Корида-Транс» щодо 
встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 

«Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. Миколайчука,2 біля ТЦ «Арсен». 
ВИРІШИЛИ: 

 Погодити.  
УТІЗ та ГУНП визначити місце встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт 
зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. 

Миколайчука,2 біля ТЦ «Арсен». УТІЗ звернутись до КП «МДК» щодо 
встановлення дорожніх знаків 

 
 14.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Федорук О.В. щодо 
демонтажу воріт в арковому проїзді до будинку№47 по вул. Довгій.  

ВИРІШИЛИ: 
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УТІЗ підготувати листи в департамент містобудування, архітектури та 
культурної спадщини та в управління земельних відносин щодо визначення меж 

земельної ділянки згідно генплану та винести на повторне засідання КБДР після 
отримання інформації вказаних служб. 

 
 15.СЛУХАЛИ: Вул. Мельника - Незалежності перенесення дорожнього 

знаку 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса». 
ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

1. КП «Електроавтотранс» перенести тролейбусну опору з заїзної кишені на 
початку вул. Мельника-Незалежності. 

2. УТІЗ звернутись до КП «МДК» перенести дорожній знак 5.43.1 «Пункт 
зупинки тролейбуса». 

 16.СЛУХАЛИ: Звернення Конкольняк І.Й. щодо відновлення зупинки 
на вул. Василіянок (поруч церкви) з 6-00год. до 7-00год. ранку тролейбусів № 2, 

3, 7, які виїжджають з тролейбусного депо на маршрути (оскільки відстань 1км 
між зупинками вул. Галицька – Василіянок та вул. Гаркуші,24). 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ внести зміни в паспорти маршрутів тролейбусів № 2, 3, 7, які 

виїзджають з тролейбусного депо на маршрути з  6-00год. до 7-00год. ранку, 
зупинку на вул. Василіянок (поруч церкви). 

 
 17.СЛУХАЛИ: Звернення УГКЦ «Воскресіння Христового» щодо 

перекриття руху 6-7 серпня біля Катедрального собору на вул. Галицькій. 
ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  
1.Відділу внутрішньої політики І.Кінашу підготувати розпорядження про 

перекриття руху 7 серпня біля Катедрального собору на вул. Галицькій.  
2. КП «Івано - Франківськводоекотехпром» забезпечити розміщення бочок з 

водою на перехресті вул. Галицька - Бельведерська для перекриття заїзду до 
Катедрального собору. 
 18.СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. встановити знак "Рух по смугам" 

на перехресті вул. Галицька-Дністровська-Новгородська: рух ліворуч для 
загального потоку транспорту, рух прямо та направо для велосипедистів. 

Змінити трафарет на світлофорному об’єкті. 
ВИРІШИЛИ: 

1. УТІЗ звернутись до КП «МДК» щодо встановлення дорожніх знаків 4.3 
«Рух ліворуч» з табличкою до нього 7.4.4 «Час дії» з 6.00год. до 22.00год. 

2. КП «Міськсвітло» змінити трафарет на світлофорному об’єкті при 
включеному зеленому світлі, який дозволяв б рух тільки ліворуч. 

 19.СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. встановити знаки "зона парковки" 
та "спосіб постановки автомобіля" на вул. Шевченка на червоній смужці. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 
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 20.СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. розглянути можливість 

реорганізації руху на перехресті Південний бульвар - Бельведерська із 
влаштуванням кільцевого руху. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. Виготовити схему ОДР та погодити з ГУНП. 

 
 21.СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. змінити схему організації 
дорожнього руху на вул. Панаса Мирного на односторонню в напрямі від вул. 

Тичини до вул. Північний бульвар із облаштуванням паркувальних місця із 
паралельною постановкою автомобіля та велосипедної контр-смуги. 

 ВИРІШИЛИ: 
 Коману А.І., ДЖКПБ та ГУНП комісійно вийти на місце, вивчити питання 

та винести на наступне засідання КБДР. 
 

 22.СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. змінити схему організації 
дорожнього руху по вул. Целевича із облаштуванням острівців безпеки та 

велосипедних смуг. 
 ВИРІШИЛИ: 

 Коману А.І. вивчити дане питання з ДЖКПБ. 
 23.СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. розробити концепцію повного та 
часткового перекриття вулиць для приватного транспорту в межах вулиць 

Січових Стрільців - Новгородська - Дністровська - Василіянок - Франка для 
створення комфортного пішохідно-велосипедного простору для мешканців та 

гостей Івано-Франківська в історичній частині міста. 
 ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ розробити схему ОДР та вивчити технічну можливість. 
 

 24.СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. розглянути можливість 
реорганізації руху на перехресті вул. Гординського – Чорновола - Сахарова із 

влаштуванням кільцевого руху. 
 ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ розробити схему ОДР та вивчити технічну можливість. 
 

 25.СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа Енерго груп» щодо надання 
дозволу для проведення земляних робіт по прокладанню КЛ-0,4 кВ від ТП-5 до 
ВОРЩ-0,4 кВ по вул. Шевченка,5  та КЛ-0,4 від ВРЩ-0,4 кВ по вул. С. 

Стрільців,5 – вул. Г.Мазепи,5. 
 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. 
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 26.СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Спілка Забудівників» щодо надання 

дозволу для проведення земляних робіт по прокладанню водопроводу по вул. 
Ребета, 4. 

 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.  
 

 27.СЛУХАЛИ: . Звернення ТзОВ «Моноліт-ІФ» щодо надання дозволу 
на проведення земляних робіт по реконструкції вул. Шевченка, від вул. Січових 

Стрільців до вул. Гординського. 
 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.  
 28. СЛУХАЛИ: Звернення Совтус Ю. М. щодо надання дозволу на 
проведення земляних робіт для прокладання каналізації по вул. Українських 

Декабристів, 6а/1. 
 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.  
 

 29.СЛУХАЛИ:Зверененн ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» 
щодо надання дозволу на проведення земляних робіт на прокладання нової 

теплової мережі від котельні на вул. Чорновола, 130 до стадіону «Рух».  
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.  

 
 30. СЛУХАЛИ: Розглянути повторно звернення мешканців 

вул.Мазепи, 28 щодо дозволу на встановлення відкидних стовпців при в’їзді у 
двір будинку у зв’язку з тим, що в ньому постійно паркуються сторонні люди, 
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створюючи зайві незручності мешканцям (особливо вночі, після відвідин 
нічного клубу «Падишах»). 

 ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 
 31. СЛУХАЛИ: Розглянути повторно звернення мешканців вул. 

Івасюка,78 із протестом проти попереднього рішення КБДР щодо демонтажу 
стовпців на міжбудинковому проїзді поруч з будинком (проїзд в сторону вул. 
Надвірнянської, між дитячим садком «Прикарпатська казка» та ЗОШ №19). 

 ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ спільно з управлінням земельних відносин вивчити питання 

щодо власності земельної ділянки та винести на наступне засідання КБДР.  
 

 32. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо реконструкції перехрестя вул. 
Галицької, Дністровської, Новгородської для впорядкування руху транспорту, 

велосипедистів та пішоходів, підвищення комфорту пасажирів громадського 
транспорту та безпеки усіх учасників руху. 

 ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ виготовити проект реконструкції та винести на КБДР.  

 33. СЛУХАЛИ: Звернення ГУНП щодо демонтажу стовпчиків з 
натягнутим ланцюгом при в’їзді до буд.№5 по вул. М. Підгірянки(позаду 
вічного вогню) при відсутності дозволу на їх встановлення. 

 ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ замінити ланцюг на стовпчики. 

 
 34. СЛУХАЛИ: Звернення управління інвестиційної політики щодо 

надання дозволу на перекриття тротуару для ремонтно-реставраційної роботи 
даху по вул. Гординського біля будинку №10. 

 ВИРІШИЛИ: 
 Погодити при виконанні наступних вимог: 

 - при встановлені огорожі забезпечити безпеку руху пішоходів; 
 - встановити інформаційно-попереджувальні щити. 

 
 

 
Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                    М.Вітенко  
 

Протокол вів: 
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                    І.Щурик  
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