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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 15 від 25.10.2016року
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;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради;
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Шелюг Ю. – заст. начальника управління капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Жук Р.Д .- голова правління асоціації приватних таксистів м.Івано-Франківську.
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»;
Царьов В.С. - начальник сектору безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в м. Івано Франківську;
Порядок денний:
1.Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення
сферичного дзеркала на розі вул. Й. Сліпого - О. Кисілевської та встановлення
огорожі на вул.Незалежності,164.
2. Звернення ДП ВО «Карпати» щодо облаштування пішохідних
переходів на вул. Галицькій та Калуське шосе, а також облаштування зупинки
громадського транспорту навпроти церкви на під’їзді до АС-2.
3. Звернення депутата міської ради Саварина І.В. щодо встановлення
шлагбауму у дворі будинку№95 по вул. Коновальця.
4. Звернення ФОП Петришина Д.Я. щодо кількості місць для
паркування автомобілів на вул. Новгородській, розбіжності між схемою та
фактом, та внести зміни в схему ОДР.
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5. Звернення мешканців Ліуш С.В. та Кабат С.І. вул. Шевченка,84
просять залишити в’їзд з вул. Мазепи,89-91 для обслуговування житлового
будинку №84 по вул. Шевченка.
6.
Звернення
Єврейської
релігійної
громади
іудейського
ортодоксального віросповідання щодо надання дозволу заїзду транспортних
засобів на вул. Страчених Націоналістів,7А з вул. Крушельницької (від
філармонії) , на місці заїду на розі вул. Крушельницької та вул. Страчених
Націоналістів пропонуємо встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку
заборонено», з встановленням додаткового дорожнього знаку 7.2.2 «Зона дії» 40
метрів та нанести дорожню розмітку «Пішохідний перехід» вул. Страчених
Націоналістів на пересіченні з вул. Крушельницької.
7. Звернення Бургай Л.А. щодо встановлення дорожнього знаку 5.33
«Пішохідна зона» та 3.1 «Рух заборонено» на вул. Панаса Мирного –
Достоєвського та між буд.№5-7 вул. Північний бульвар.
8 Звернення УГКЦ щодо облаштування додаткового заїзду на територію
Католицької школи з боку вул. Чорновола так з вул. Шевченка заборонено рух
транспорту де облаштовується «Пішохідна зона».
9. Звернення Гавриляка М.Б. щодо демонтажу незаконно встановленого
шлагбауму та незаконно встановлених конструкцій на дорозі по вул.
Станіславській та Звернення ОСББ « Оселя на Станіславській» не
демонтувати шлагбаум який перебуває на балансі в ОСББ, вул.Станіславську
залишити в статусі «Житлової зони».
10. Встановлення дорожніх знаків відповідно акту комісійного обстеження
залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці (додаток додається).
11. Звернення Голембйовського А.М. встановити дорожній знак
«Зупинка громадського транспорту» напроти музичної школи №3 на
вул.Галицька,64.
12. Звернення мешканців вул.Довга,85 та вул. Бельведерська,48-50
щодо демонтажу блокіраторів у дворі будинку.
13. Звернення депутата міської ради Олійника В.Є. щодо встановлення
зупинки на вул. Сагайдачного перед поворотом на вул. Максимовича.
14. Звернення Колянко Ю. Б. щодо нанесення дорожньої розмітки
«Зебра» біля приміщення Івано-Франківської облдержадміністрації після
ремонту вул. Грушевського.
15. Звернення ПП Петришина Д. Я. щодо встановлення дорожнього
знаку 3.35 «Стоянку заборонено» на протилежній стороні від зони паркування
на вул. Низовій.
16. Звернення УПП щодо внесення зміни напрямку головної дороги на
вул. Ребета - вул. Хриплинська на вул. Ребета - вул. Микитинецька через ж/д
переїзд.
17. Звернення УПП щодо перенесення «Пішохідного переходу» з моста в
сторону вул. Набережна.
18 Звернення УПП щодо заміни дорожніх знаків на вул. Шевченка.
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19. Звернення УПП щодо встановлення люків на колодязях по колишній
вул. Целіноградська ( територія колишнього лісокомбінату).
20. Звернення Релігійної громади «Богоявлення Господнього» УГКЦ
щодо надання дозволу на проведення земельних робіт для будівництва
водопровідних та каналізаційних робіт по вул. Вовчинецькій, 200а.
21. Звернення Прокопюк Л. Я. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для підключення каналізації с. Крихівці, садове товариство
«Дружба» ділянка 73.
22. Звернення Скальська Д. М. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для будівництва водопровідних та каналізаційних робіт по
вул.Донцова, 9.
23. Звернення ПАТ «Концерн Галнафтогаз» щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для будівництва каналізації робіт по вул.
Хриплинська, 9.
24. Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт по прокладанню КЛ-0,4 кВ від ТП-83 до ВОДЩ0,4 по вул. Івана-Франка, 19.
25. Звернення Затолюк Я. І. щодо надання дозволу на проведення
земляних робіт для прокладання водопроводу до власного будинку по вул.
Матейки, 26а-30в.
26. Звернення Ясмин В. А. щодо проблемного паркування за адресою
Південний бульвар 22 та стадіоном школи №4.
27. Звернення мешканців будинку щодо встановлення брами за адресою
Площа Ринок, 18.
28. Звернення депутата міської ради Савчук О.В. щодо облаштування
відбійників у дворі будинку №30 по вул. Миколайчука від дороги
29. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості «лежачий
поліцейський» на вул. Коновальця,136В,Б.
30. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення
двох дорожніх знаків «Пішохідний перехід» на вул. Надвірнянська та Хоткевича
(біля ЗОШ №19).
31. Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт на вул. Вовчинецька - Привокзальна.

1.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
встановлення сферичного дзеркала на розі вул. Й. Сліпого - О. Кисілевської та
встановлення огорожі на вул.Незалежності,164.
ВИРІШИЛИ:
1. КП «МДК» забезпечити встановлення сферичного дзеркала на розі вул.
Й. Сліпого - О. Кисілевської.
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2. Відмовити. Встановлення огорожі на вул. Незалежності,164 є
недоцільним оскільки зі сторони ЗОШ №15 перильне огородження вже
встановлено.
2.СЛУХАЛИ: Звернення ДП ВО «Карпати» щодо облаштування
пішохідних переходів на вул. Галицькій та Калуське шосе, а також
облаштування зупинки громадського транспорту навпроти церкви на під’їзді до
АС-2.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.35.1 та 5.35.2
«Пішохідний перехід» на вул. Галицькій за перехрестям Галицька - Калуське
шосе - Горбачевського.
ДЖКПБ звернутися до бюджетної комісії для виділення коштів з метою
комплексної реконструкції з облаштуванням додаткових світлофорних об’єктів
для пішоходів та нанесення пішохідних переходів для підвищення безпеки
пішоходів, а Галицька – Горбачевського - Калуське шосе забезпечити
комплексну реконструкцію з облаштуванням світлофорних об’єктів та
нанесення пішохідних переходів для підвищення безпеки пішоходів
3.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Саварина І.В. щодо
встановлення шлагбауму у дворі будинку№95 по вул. Коновальця.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення шлагбауму у дворі будинку№95 по вул.
Коновальця, оскільки даний проїзд не є небезпечним.
4.СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Петришина Д.Я. щодо кількості місць
для паркування автомобілів на вул. Новгородській, розбіжності між схемою та
фактом, та внести зміни в схему ОДР.
ВИРІШИЛИ:
Після затвердження схеми ОДР дане питання розглянути на КБДР.
5.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців Ліуш С.В. та Кабат С.І. вул.
Шевченка,84 просять залишити в’їзд з вул. Мазепи,89-91 для обслуговування
житлового будинку №84 по вул. Шевченка.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися листом в департамент містобудування, архітектури та
культурної спадщини щодо схеми заїзду на прибудинкову територію даних
будинків відповідно генплану міста. Після чого дане питання розглянути на
наступній КБДР.
6.СЛУХАЛИ: Звернення Єврейської релігійної громади іудейського
ортодоксального віросповідання щодо надання дозволу заїзду транспортних
засобів на вул. Страчених Націоналістів,7А з вул. Крушельницької (від
філармонії) , на місці заїду на розі вул. Крушельницької та вул. Страчених
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Націоналістів пропонуємо встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку
заборонено», з встановленням додаткового дорожнього знаку 7.2.2 «Зона дії» 40
метрів та нанести дорожню розмітку «Пішохідний перехід» вул. Страчених
Націоналістів на пересіченні з вул. Крушельницької.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ демонтувати клумби, встановити бетонні півкулі замість
шлагбаума та облаштувати піднятий пішохідний перехід.
7.СЛУХАЛИ: Звернення Бургай Л.А. щодо встановлення дорожнього
знаку 5.33 «Пішохідна зона» та 3.1 «Рух заборонено» на вул. Панаса Мирного –
Достоєвського та між буд.№5-7 вул. Північний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки5.33 «Пішохідна
зона» та 3.1 «Рух заборонено» на вул. Панаса Мирного – Достоєвського та між
буд.№5-7 вул. Північний бульвар.
УТІЗ звернутися з листом в УПП та МНС щодо надання ними роз’яснень з
метою можливого перекриття вул. Достоєвського між буд.№5-7 вул. Північний
бульвар з приводу організації безпеки руху, стихійної парковки та інших
проблем.
8.СЛУХАЛИ: Звернення УГКЦ щодо облаштування додаткового заїзду
на територію Католицької школи з боку вул. Чорновола так з вул. Шевченка
заборонено рух транспорту де облаштовується «Пішохідна зона».
ВИРІШИЛИ:
УГКЦ надати погоджений проект будівництва та схему організації
дорожнього руху при заїзді на будівельний об’єкт.
9.СЛУХАЛИ: Звернення Гавриляка М.Б. щодо демонтажу незаконно
встановленого шлагбауму та незаконно встановлених конструкцій на дорозі по
вул. Станіславській та Звернення ОСББ « Оселя на Станіславській» не
демонтувати шлагбаум який перебуває на балансі в ОСББ, вул.Станіславську
залишити в статусі «Житлової зони».
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ демонтувати шлагбаум та незаконно встановленні конструкцій на
дорозі по вул. Станіславській.
10.СЛУХАЛИ: Встановлення дорожніх знаків відповідно акту
комісійного обстеження залізничних переїздів дистанції колії Львівської
залізниці.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки
відповідно акту комісійного обстеження залізничних переїздів дистанції колії
Львівської залізниці
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11.СЛУХАЛИ: Звернення Голембйовського А.М. встановити дорожній
знак «Зупинка громадського транспорту» напроти музичної школи №3 на
вул.Галицька,64.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1«Пункт
зупинки автобуса »та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобусу» напроти
музичної школи №3 на вул. Галицька, 64.
12.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул.Довга,85 та вул.
Бельведерська,48-50 щодо демонтажу блокіраторів у дворі будинку.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доручити муніципальній інспекції з благоустрою надати припис
на демонтаж блокіраторів у дворі будинку.
13.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Олійника В.Є. щодо
встановлення зупинки на вул. Сагайдачного перед поворотом на вул.
Максимовича.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1«Пункт
зупинки автобуса »та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобусу» на вул.
Сагайдачного перед поворотом на вул. Максимовича.
14.СЛУХАЛИ: Звернення Колянко Ю. Б. щодо нанесення дорожньої
розмітки «Зебра» біля приміщення Івано-Франківської облдержадміністрації
після ремонту вул. Грушевського.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
15.СЛУХАЛИ: Звернення ПП Петришина Д. Я. щодо встановлення
дорожнього знаку 3.35 «Стоянку заборонено» на протилежній стороні від зони
паркування на вул. Низовій.
ВИРІШИЛИ:
Після затвердження схеми ОДР дане питання розглянути на КБДР.
16.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо внесення зміни напрямку головної
дороги на вул. Ребета - вул. Хриплинська на вул. Ребета - вул. Микитинецька
через ж/д переїзд.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. УТіЗ звернутися в КП «МДК» щодо заміни табличок до
дорожніх знаків 7.8 «Напрямок головної дороги».
17.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо перенесення «Пішохідного
переходу» з моста в сторону Набережна ім. Стефаника.
ВИРІШИЛИ:
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1.ДЖКПБ внести зміни в схему ОДР, щодо перенесення дорожньої
розмітки «Пішохідний перехід» з моста в сторону вул. Набережна ім.
Стефаника та продовжити перильне огородження.
2. УТіЗ звернутися в КП «МДК» щодо перенесення дорожніх знаків
5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід».
18.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо заміни дорожніх знаків на вул.
Шевченка.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ відповідно до затвердженого проекту встановити дорожні знаки.
19.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення люків на колодязях
по колишній вул. Целіноградська ( територія колишнього лісокомбінату).
ВИРІШИЛИ:
УТіЗ звернутися до департаменту містобудування, архітектури та
культурної спадщини та управління земельних відносин щодо надання
інформації по вул. Целіноградська ( територія колишнього лісокомбінату) в кого
на балансі даний відрізок проїзної дороги.
20.СЛУХАЛИ:
Звернення
Релігійної
громади «Богоявлення
Господнього» УГКЦ щодо надання дозволу на проведення земельних робіт для
будівництва водопровідних та каналізаційних робіт по вул. Вовчинецькій, 200а.
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.
21.СЛУХАЛИ: Звернення Прокопюк Л. Я. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для підключення каналізації с. Крихівці, садове
товариство «Дружба» ділянка 73.
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.
22.СЛУХАЛИ: Звернення Скальська Д. М. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для будівництва водопровідних та каналізаційних
робіт по вул.Донцова, 9.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
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- укласти угоду на відновлення покриття.
23.СЛУХАЛИ: Звернення ПАТ «Концерн Галнафтогаз» щодо надання
дозволу на проведення земельних робіт для будівництва каналізації робіт по
вул. Хриплинська, 9.
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.
24.СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання
дозволу на проведення земельних робіт по прокладанню КЛ-0,4 кВ від ТП-83
до ВОДЩ-0,4 по вул. Івана-Франка, 19.
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.
25.СЛУХАЛИ: Звернення Затолюк Я. І. щодо надання дозволу на
проведення земляних робіт для прокладання водопроводу до власного будинку
по вул. Матейки, 26а-30в.
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.
26. СЛУХАЛИ: Звернення Ясмин В. А. щодо проблемного паркування за
адресою Південний бульвар 22 та стадіоном школи №4.
ВИРІШИЛИ:
Звертатися в управління патрульної поліції у м. Івано-Франківську.
27.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку щодо встановлення
брами за адресою Площа Ринок, 18.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови збору підписів мешканців та погодження з
підприємцями, та департаментом містобудування, архітектури та культурної
спадщини.
28. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Савчук О.В. щодо
облаштування блокаторів автомобільного руху при заїзді на тротуарну доріжку з
боку вул. Симоненка, а також облаштування відбійників у дворі вул.
Миколайчука,30.
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ВИРІШИЛИ:
УТІЗ та УПП вивчити дане питання та винести на наступне засідання
КБДР.
29. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості «лежачий
поліцейський» на вул. Коновальця,136В,Б.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити пристрої примусового зниження швидкості «лежачий
поліцейський» на вул. Коновальця,136В,Б.
30. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
встановлення двох дорожніх знаків «Пішохідний перехід» на вул.
Надвірнянська та Хоткевича (біля ЗОШ №19).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.35.1 та 5.35.2
«Пішохідний перехід» на вул. Надвірнянська та Хоткевича (біля ЗОШ №19).
31.СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання
дозволу на проведення земельних робіт для винесення електрокабеля з
проїжджої частини проектованого кільця на вул. Вовчинецька - Привокзальна.
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;

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

М.Вітенко

І.Щурик
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