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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 16 від 14.11.2016року 

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; 

Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «Івано-

Франківськводоекотехпром»; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Царьов В.С. - начальник сектору безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в м. Івано Франківську; 

Строїч А.П. – депутат міської ради 

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

Франківська 

Ковальчук В.Г. – начальник управління капітального будівництва виконавчого 

комітету міської ради; 

Синишин В.І. – директор КП « Івано-Франківськміськсвітло». 

 

Порядок денний: 

1. Доручення міського голови щодо встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» на вул. Барнича та облаштування зупинки 

біля пам’ятника І. Франку на вул. Коновальця в мікрорайоні Опришівці. 

2.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. 

3. Звернення УАПЦ Собор Покрови Пресвятої Богородиці щодо 

встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на відрізку дороги 

вул. Мельничука та вул. Вірменська перед будівлею собору. 
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 4. Звернення мешканців будинків № 9А, 9Б, 9, 11, 11А, 23 по вул. 

Довженка щодо встановлення світлофору на пішохідних переходах навпроти м-

ну «Заравшан». 

 5. Звернення ДП «Лізинбуг» щодо відкриття в’їзду на територію дитячої 

поліклініки на вул. Тичини та обладнавши місцями для автомашин для 

відвідувачів поліклініки. 

 6. Звернення Жилавої А.І. з проханням зробити пішохідний перехід на 

вул.Галицька,112Д біля м-ну «Могорич». 

 7. Звернення Крихівецької с/р щодо встановлення світлофорного 

об’єкту при в’їзді в с. Крихівці зі сторони с. Драгомирчани. 

 8. Звернення Пасенюка В.Б. щодо заборони лівого повороту з вул. 

Галицької на вул. Витвицького та лівий поворот з вул. Витвицького на вул. 

Галицьку та встановлення блоків-розділювачів по осьовій лінії на вул. 

Галицькій навпроти вул. Витвицького, що унеможливить повороти. 

 9 Перенесення встановлення електронного табло з зупинки вул.С. 

Стрільців (друкарня) на зупинку вул. Галицька(ЦУМ) та перенесення 

дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса» з вул.Незалежності,154 на вул. Незалежності,158. 

 10. Щодо повного перекриття вулиць: 

1. вул. Грушевського(біля Ощадбанку); 

2. вул. Мартинця – вул. Галицька; 

3. вул. Л. Українки – вул. Галицька; 

4. вул. Міцкевича (біля діджей кафе, біля кільця). 

 11. Звернення директора філії Національної телекомпанії України 

«Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати» щодо встановлення 

дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» при заїзді у двір на вул. 

С.Стрільців,30А. 

 12. Звернення Кришталюка Я.Д. щодо встановлення дорожнього знаку 

5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на 

вул. Вовчинецька в сторону вокзалу біля м-ну «Вопак» де на даний час 

облаштовується кільце. 

 13. Звернення мешканців мікрорайону «Позитрон» 

вул.Вовчинецька,202, 206, 208, 200, вул.Симоненка,5 та новобудови на 

території Плембази щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» біля поштового 

відділення. 

 14. Встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 

5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. Кисілевська,1 (біля будинку та 

біля стадіону), вул. Й. Сліпого - Незалежності,179А та на вул. Й. Сліпого – 

Матієва Мельника. 

 15. Щодо зміни статусу вулиць створення пішохідної зони з 

паркувальними місцями у історико-архітектурній частині міста в межах вул. 

Старозамкова, Площа ринок, вул. Галицька(від вул. Новгородська до ресторан 

«Франко»). 
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 16. Щодо розгляду і затвердження схеми ОДР І-паркувальної зони. 

 17. Щодо зміни організації дорожнього руху на вул. Грушевського 

(пропонується перенести розмітку паркувальних місць від світлофора 

перехрестя вул. Грушевського – Василіянок). 

 18. Звернення мешканців вул. Миру щодо встановлення пристрою 

зниження швидкості руху (лежачий поліцейський) на вул. Миру в районі 

будинків № 12,14,16. 

 19. Звернення Трякіної З.П. щодо зміни суцільної лінії дорожньої 

розмітки на переривчасту лінію дорожньої розмітки на вул. Гаркуші навпроти 

будинків №19 та 27 заїзду у двір. 

 20. Звернення Бойка С.С. щодо встановлення необхідних дорожніх 

знаків на майданчиках для паркування на вул. Привокзальна, Шопена, 

Новгородська. 

 21. Звернення Рочняк Н.В. щодо встановлення пристрою зниження 

швидкості руху (лежачий поліцейський) на вул. Галицька між буд.№142 і 203. 

 22. Звернення депутата міської ради П. Гречанюка щодо облаштування 

пішохідних переходів на відрізку дороги в межах вулиць Чорновола –

Озаркевича, встановити дорожні знаки згідно схеми організації дорожнього 

руху. 

 23. Звернення ТОВ «ДЦ Україна» М-н «Ватсонс» щодо надання 

дозволу заїзду на вул.Незалежності,2 для доставки товарів під магазин та 

розвантаження до 07.30 год. 

 24. Звернення Палич І. В. щодо надання дозволу на облаштування заїзду 

та виїзду з вул. Надрічної до приватного гаража.  

 25. Звернення Міського центру дозвілля дітей та юнацтва Єрмоленко 

Н. щодо надання дозволу на встановлення стовпчиків на майданчику біля 

дитячого клубу «Оріон» за адресою В.Стуса, 15. 

 26. Клопотання «Центру польської культури та європейського 

діалогу» (Осідач М. Й.) щодо надання дозволу на встановлення велопарковки 

за адресою вул. С. Стрільців, 56. 

 27 Звернення Ільків Л. Б. щодо забезпечення трикутника видимості на 

перехресті вулиць Миру-Дивізії-Старицького за підсумками нещодавнього ДТП 

з летальними наслідками . 

 28. Звернення завідувача ДНЗ «Бджілка» (Палій Р.І.) щодо надання 

дозволу на встановлення обмежувача руху між територією садка та буд. №43 по 

вул. Мазепи. 

 29. Звернення Литвина В.М. щодо встановлення на заїзді у вул. 

Пашницького знаків, що забороняли б хаотичне паркування. 

 30. Повторний розгляд питання щодо дозволу на встановлення воріт у 

дворі буд.№49 по вул. Залізничній. (Синкевич Н. В.) 

 31. Звернення мешканців вул. Буковинської щодо надання дозволу на 

встановлення блокіратора та заборонного знаку у зв’язку зі зростаючою 

небезпекою для дітей. 
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 32. Звернення ДЖКПБ з приводу ліквідації зеленої стрілки на світлофорі 

на перехресті Галицької-Довгої у зв’язку з великою небезпекою для пішоходів, а 

особливо велосипедистів на новозбудованій вело доріжці. 

 33. Звернення ДЖКПБ з приводу вирішення статусу території за 

адресою вул. Франка, 17, та встановлення відповідних знаків. 

 34. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення знаку «Зона паркування» та 

таблиці «спосіб паркування» перед заїзною кишенею по вул. Василіянок, для 

впорядкування руху та стоянки на цій ділянці. 

 35. Звернення ДЖКПБ за ініціативою жителів вул. Ремісничої щодо 

проблем руху по вулиці у зв’язку з хаотичним паркуванням автомобілів на 

тротуарі. 

 36. Звернення Швець М.Я. щодо надання дозволу для прокладання 

каналізаційної системи по вул.Миру.43/1. 

 37. Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту» щодо надання дозволу 

на розкопку для підключення кабелів електромереж по вул.Ребета,3. 

 38. Звернення ТОВ «Електрік Груп» щодо надання дозволу для 

прокладання КЛ-0.4КВ на вул. Берегова - Довга. 

 39. Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання дозволу на 

проведення земляних робіт по прокладанню КЛ-0.4кв, від ТП-483 до ВОРЩ 

0,4кв по вул.Вовчинецька,30. 

 40. Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання дозволу на 

будівництво БКТП 10/0.4 на розі вул.С.Мартинця та вул.Л.Українки для 

розвантаження ТП-169, ТП-1, ТП-64, ТП-65. 

 41. Звернення УКБ щодо надання дозволу на проведення земляних робіт 

по прокладанню електромережі на вул. Бельведерська,38 по об’єкту «вул. 

Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного». 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо встановлення 

дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул. Барнича 

та облаштування зупинки біля пам’ятника І. Франку на вул. Коновальця в 

мікрорайоні Опришівці. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити в зв’язку з позицією поліції встановлення дорожнього знаку 

3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул. Барнича. 

ДЖКПБ облаштувати зупинку біля пам’ятника І. Франку на вул. 

Коновальця - Медична в мікрорайоні Опришівці. 

 

2.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. 

ВИРІШИЛИ: 
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 ДЖКПБ встановити перильне огородження від проїжджої частини вул. 

Симоненка від перехрестя вул. Миколайчука - Симоненка до світлофорного 

об’єкту. 
 

 3.СЛУХАЛИ: Звернення УАПЦ Собор Покрови Пресвятої Богородиці 

щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на відрізку 

дороги вул. Мельничука та вул. Вірменська перед будівлею собору. 

 ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку 

заборонено» з табличкою до дорожнього знаку 7.2.5 «Зона дії 30 м» на вул. 

Вірменській перед будівлею собору. 
 

 4.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків № 9А, 9Б, 9, 11, 11А, 23 

по вул. Довженка щодо встановлення світлофору на пішохідних переходах 

навпроти м-ну «Заравшан». 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ передбачити бюджетні кошти на 2017р. на встановлення 

світлофорних об’єктів. 

 

 5.СЛУХАЛИ: Звернення ДП «Лізинбуг» щодо відкриття в’їзду на 

територію дитячої поліклініки на вул. Тичини та обладнавши місцями для 

автомашин для відвідувачів поліклініки. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ, УПП, ДЖКПБ, комісійно провести обстеження та підготувати 

рекомендації щодо ОДР. 

 

 6.СЛУХАЛИ: Звернення Жилавої А.І. з проханням зробити пішохідний 

перехід на вул.Галицька,112Д біля м-ну «Могорич». 

 ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ при затверджені схеми ОДР повторно розглянути. 
 

 7.СЛУХАЛИ: Звернення Крихівецької с/р щодо встановлення 

світлофорного об’єкту при в’їзді в с. Крихівці зі сторони с. Драгомирчани. 

ВИРІШИЛИ: 
 КБДР підтримано. 

 УТІЗ направити листа за належністю в Службу автомобільних доріг та 

повідомити голову сільської ради с.Крихівці. 

 

 8.СЛУХАЛИ: Звернення Пасенюка В.Б. щодо заборони лівого повороту 

з вул. Галицької на вул. Витвицького та лівий поворот з вул. Витвицького на вул. 

Галицьку та встановлення блоків-розділювачів по осьовій лінії на вул. 

Галицькій навпроти вул. Витвицького, що унеможливить повороти. 

ВИРІШИЛИ: 
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 Робочою групою УТІЗ, ГУНП, ДЖКПБ, Департамент містобудування, 

архітектури та культурної спадщини, депутатів- Строїч А.П., Харук Р.Р. вивчити 

дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 
 9.СЛУХАЛИ: Перенесення встановлення електронного табло з 

зупинки вул. С. Стрільців (друкарня) на зупинку вул. Галицька(ЦУМ) та 

перенесення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 

«Кінець пункту зупинки автобуса» з вул.Незалежності,154 на вул. 

Незалежності,158. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перенесення встановлення електронного табло з зупинки вул. С. 

Стрільців (друкарня) на зупинку вул. Галицька(ЦУМ). 

 УТІЗ звернутись до КП «МДК» перенести дорожні знаки 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» з 

вул.Незалежності,154 на вул. Незалежності,158. 

 ДЖКПБ встановити перильне огородження 10м від пішохідного переходу 

до кінця буд.№154 на вул. Незалежності. 

 

 10.СЛУХАЛИ: Щодо повного перекриття вулиць: 

1. вул. Грушевського(біля Ощадбанку); 

2. вул. Мартинця – вул. Галицька; 

3. вул. Л. Українки – вул. Галицька; 

4. вул. Міцкевича (біля діджей кафе, біля кільця) 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ розробити нову схему ОДР по вул. Грушевського та вул. Мартинця і 

включити в бюджет на 2017р. 

ДЖКПБ виготовити проект реконструкції вул. Л. Українки, вул. 

Міцкевича. 

 

 11.СЛУХАЛИ: Звернення директора філії Національної телекомпанії 

України «Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати» щодо 

встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» при заїзді у двір на вул. 

С.Стрільців,30А. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

 12.СЛУХАЛИ: Звернення Кришталюка Я.Д. щодо встановлення 

дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса» на вул. Вовчинецька в сторону вокзалу біля м-ну «Вопак» де 

на даний час облаштовується кільце. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити, оскільки проектом зупинку не передбачено. 
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 13.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців мікрорайону «Позитрон» 

вул.Вовчинецька,202, 206, 208, 200, вул.Симоненка,5 та новобудови на 

території Плембази щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» біля поштового 

відділення. 

 ВИРІШИЛИ:  
 Відмовити, оскільки проектом зупинку не передбачено. 

 

 14.СЛУХАЛИ: Встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки 

автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. Кисілевська,1 

(біля будинку та біля стадіону), вул. Й. Сліпого - Незалежності,179А та на вул. 

Й. Сліпого – Матієва Мельника. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. 

Кисілевська,1 (біля будинку та біля стадіону), вул. Й. Сліпого - 

Незалежності,179А та на вул. Й. Сліпого – Матієва Мельника. 

 

 15.СЛУХАЛИ: Щодо зміни статусу вулиць створення пішохідної зони з 

паркувальними місцями у історико-архітектурній частині міста в межах вул. 

Старозамкова, Площа Ринок, вул. Галицька(від вул. Новгородська до ресторану 

«Франко»). 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити при погодженні з департаментом містобудування, архітектури та 

культурної спадщини. 

 

 16.СЛУХАЛИ: Щодо розгляду і затвердження схеми ОДР І-

паркувальної зони. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР затверджено схему ОДР І паркувальної зони при умові з усіма 

правками УПП. 

 

 17.СЛУХАЛИ: Щодо зміни організації дорожнього руху на вул. 

Грушевського (пропонується перенести розмітку паркувальних місць від 

світлофора перехрестя вул. Грушевського – Василіянок). 

 ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ перенести розмітку паркувальних місць від світлофора 

перехрестя вул. Грушевського – Василіянок для заїзду транспортних засобів на 

праву смугу та можливості повороту ліворуч. 

 КП «Івано-Франківськміськсвітло» встановити зелену стрілку на 

перехресті вул. Грушевського- Гаркуші. 
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 18.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Миру щодо встановлення 

пристрою зниження швидкості руху (лежачий поліцейський) на вул. Миру в 

районі будинків № 12,14,16. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. Оскільки на перехресті Миру – У. Дивізії встановлено пристрій 

зниження швидкості руху (лежачий поліцейський) 

 

 19.СЛУХАЛИ: Звернення Трякіної З.П. щодо зміни суцільної лінії 

дорожньої розмітки на переривчасту лінію дорожньої розмітки на вул. Гаркуші 

навпроти будинків №19 та 27 заїзду у двір. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ відкоригувати та внести зміни в схему ОДР щодо зміни суцільної 

лінії дорожньої розмітки на переривчасту лінію дорожньої розмітки на вул. 

Гаркуші до заїздів у двори. 
 

 20.СЛУХАЛИ: Звернення Бойка С.С. щодо встановлення необхідних 

дорожніх знаків на майданчиках для паркування на вул. Привокзальна, Шопена, 

Новгородська. 

ВИРІШИЛИ: 

 Дане питання буде розглянуто після затвердження нової схеми ОДР. 

 

 

 21.СЛУХАЛИ: Звернення Рочняк Н.В. щодо встановлення пристрою 

зниження швидкості руху (лежачий поліцейський) на вул. Галицька між 

буд.№142 і 203. 

 ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити, оскільки в 2017р. запроектовано встановлення острівців 

безпеки. 

 

 22.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради П. Гречанюка щодо 

облаштування пішохідних переходів на відрізку дороги в межах вулиць 

Чорновола –Озаркевича, встановити дорожні знаки згідно схеми організації 

дорожнього руху. 

 ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.35.1 та 

5.35.2 «Пішохідний перехід» на вул. Озаркевича. 

 УТІЗ та УПП визначити місце встановлення дорожніх знаків на вул. 

Чорновола. 

 

 23.СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «ДЦ Україна» М-н «Ватсонс» щодо 

надання дозволу заїзду на вул.Незалежності,2 для доставки товарів під магазин 

та розвантаження до 07.30 год. 

 ВИРІШИЛИ: 
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 Відмовити. Відповідно до рішення МВК підвезення товару в історико – 

архітектурну частину міста здійснюється без винятків з 23.00 год. до 06.00 год. 

 

 24.СЛУХАЛИ: Звернення Палич І. В. щодо надання дозволу на 

облаштування заїзду та виїзду з вул. Надрічної до приватного гаража. 

 ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ доручити Муніципальній інспекції з благоустрою обстежити 

територію щодо облаштування заїзду та виїзду з вул. Надрічної до приватного 

гаража. 

 

 25.СЛУХАЛИ: Звернення Міського центру дозвілля дітей та юнацтва 

Єрмоленко Н. щодо надання дозволу на встановлення стовпчиків на 

майданчику біля дитячого клубу «Оріон» за адресою В.Стуса, 15. 

 ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

 26. СЛУХАЛИ: Клопотання «Центру польської культури та 

європейського діалогу» (Осідач М. Й.) щодо надання дозволу на встановлення 

велопарковки за адресою вул. С. Стрільців, 56. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

 

 27.СЛУХАЛИ: Звернення Ільків Л. Б. щодо забезпечення трикутника 

видимості на перехресті вулиць Миру- Української Дивізії - Старицького за 

підсумками нещодавнього ДТП з летальними наслідками . 

 ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ доручити Муніципальній інспекції з благоустрою дати припис на 

очищення кущів щодо забезпечення трикутника видимості на перехресті вулиць 

Миру - Української Дивізії-Старицького. 

 УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 2.2 «Проїзд без 

зупинки заборонено» на вул. Української Дивізії. 

 

28. СЛУХАЛИ: Звернення завідувача ДНЗ «Бджілка» (Палій Р.І.) 

щодо надання дозволу на встановлення обмежувача руху між територією садка 

та буд. №43 по вул. Мазепи. 

 ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

 29. СЛУХАЛИ: Звернення Литвина В.М. щодо встановлення на заїзді у 

вул. Пашницького знаків, що забороняли б хаотичне паркування. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 
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 30. СЛУХАЛИ: Повторний розгляд питання щодо дозволу на 

встановлення воріт у дворі буд.№49 по вул. Залізничній. (Синкевич Н. В.) 

 ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

31.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Буковинської щодо надання 

дозволу на встановлення блокіратора та заборонного знаку у зв’язку зі 

зростаючою небезпекою для дітей. 

 ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

 32. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ з приводу ліквідації зеленої стрілки 

на світлофорі на перехресті Галицької-Довгої у зв’язку з великою небезпекою 

для пішоходів, а особливо велосипедистів на новозбудованій вело доріжці. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

 33. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ з приводу вирішення статусу 

території за адресою вул. Франка, 17, та встановлення відповідних знаків. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ звернутися в департамент містобудування, архітектури та 

культурної спадщини щодо статусу земельної ділянки для розробки проекту 

благоустрою. 

 

 34. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення знаку «Зона 

паркування» та таблиці «спосіб паркування» перед заїзною кишенею по вул. 

Василіянок, для впорядкування руху та стоянки на цій ділянці. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити табличку до дорожнього знаку 

7.6.1“Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку” на вул. Василіянок. 

 

 35. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ за ініціативою жителів вул. 

Ремісничої щодо проблем руху по вулиці у зв’язку з хаотичним паркуванням 

автомобілів на тротуарі. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

36. СЛУХАЛИ: Звернення Швець М.Я. щодо надання дозволу для 

прокладання каналізаційної системи по вул.Миру.43/1. 

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; 
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- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

 37. СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту» щодо 

надання дозволу на розкопку для підключення кабелів електромереж по 

вул.Ребета,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. 

 

 38. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Електрік Груп» щодо надання 

дозволу для прокладання КЛ-0.4КВ на вул. Берегова - Довга. 

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 ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання 

дозволу на проведення земляних робіт по прокладанню КЛ-0.4кв, від ТП-483 до 

ВОРЩ 0,4кв по вул. Вовчинецька,30. 

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 ПП «Альфа Енерго Груп» щодо надання 

дозволу на будівництво БКТП 10/0.4 на розі вул. С. Мартинця та вул. Л. 

Українки для розвантаження ТП-169, ТП-1, ТП-64, ТП-65. 

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; відновити покриття в бруківці; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

 41. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо надання дозволу на проведення 

земляних робіт по прокладанню електромережі на вул. Бельведерська,38 по 

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 № 16від 14.11.2016року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 12 

об’єкту «вул. Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. 

Панаса Мирного». 

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. 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                    І.Щурик 

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

