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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 1 від 17.01.2017року 

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: 

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; 

Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано - Франківськавтодор»; 

Сердюк О.М. – заст. начальника управління патрульної поліції у м. Івано-

Франківську. 

Шелюг Ю. – заст. начальника управління капітального будівництва виконавчого 

комітету міської ради; 

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

 

 

Порядок денний: 

1. 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 

 Робочій групі УТІЗ, ГУНП, ДЖКПБ, Департаменту містобудування, 

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

комісійно вивчити дане питання 

 Висновок робочої групи після обстеження: 

 Внести на розгляд міської комісії з питань безпеки дорожнього руху 

пропозиції, залишити існуючу схему ОДР без змін до моменту впровадження 
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нової схеми зі світлофорами на ділянці вул. Галицька від вул. Витвицького – 

вул. Целевича. 

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

поліклініки на вул. Тичини та обладнавши місцями для автомашин для 

відвідувачів поліклініки. 

 Робочій групі УТІЗ, УПП, ДЖКПБ, комісійно провести обстеження та 

підготувати рекомендації ОДР щодо звернення ДП «Лізинбуг», щодо відкриття 

в’їзду на територію дитячої поліклініки на вул. Тичини та обладнавши місцями 

для автомашин для відвідувачів поліклініки. 

 Висновок робочої групи після обстеження: 

Внести на розгляд міської комісії з питань безпеки дорожнього руху 

пропозиції: 

1. ДП «Лізинбуг» відмовити у відкритті в’їзду на територію лікарні. 

2. КП «МДК» демонтувати дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено» та 

таблицю до дорожнього знаку невстановленого зразка «Крім транспорту 

працівників поліклініки». 

3. УТІЗ ри розробленні схеми ОДР передбачити односторонній рух по вул. П. 

Мирного. 

4. Рішення про перекриття вул. Достоєвського, при розробленні схем ОДР 

вул. П. Мирного, Достоєвського, Заклинських. 

3. 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. 

 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. 

4. Звернення УПП щодо вул. Целіноградська ( територія колишнього 

лісокомбінату) в кого на балансі даний відрізок проїзної дороги. 

 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. 

5. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо облаштування 

обмежувача швидкості дорожнього руху (лежачого поліцейського) у дворі 

будинку №62,корпус2 по вул. С. Бандери. 

6. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо проектування 

перехрестя з круговим рухом на перехрестя вулиць Миколайчука та наступного 

проїзду до ТЦ «Епіцентр». 

7. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо заборони лівого 

повороту при виїзді з вул. І. Франка на вул. Незалежності та передбачити 

напрямки руху по смугах вулицею І. Франка: права смуга - тільки поворот на 

право, ліва смуга – тільки прямо ( з встановленням відповідних наказових 

знаків). 
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8. Звернення депутата міської ради Саварина І.В. щодо встановлення 

шлагбауму на проїзді між будинками №38 та №34А по вул. Сахарова. 

9. Звернення депутата міської ради Саварина І.В. щодо освітлення 

пішохідного переходу на вул. С. Бандери 10Б навпроти магазину «Практик». 

10. Звернення депутата обласної ради Дебенка І.Б. щодо встановлення 

дорожніх знаків, які б обмежили можливість паркування автомобілів крім 

мешканців у дворі будинків за адресою вул.Тролейбсна,1, 3, 5 - 

вул.Галицька,114 або влаштувати необхідні місця для паркування у відведених 

для цього місцях. 

11. Звернення Паламарчук І.П. щодо встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено» по вул. Барнича та встановлення 

світлофора на перехресті вул. Коновальця-Василишина. 

12. Звернення директора філії національної телерадіокомпанії України 

«Івано-Франківської регіональної дирекції «Карпати» Г. Держипільської 

щодо встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» у дворі на вул. С. 

Стрільців,30А. 

13. Щодо перенесення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 

5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» з вул.Деповської,5 на 

вул.Деповська,19. 

14. Щодо облаштування зупинки громадського транспорту на вул.Галицька,64 

(навпроти музичної школи). 

15. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.2 «Кінець пункту зупинки 

автобуса». 

16. Звернення ТОВ ЖЕО «Прикарпаття» та жителів щодо встановлення 

металевих воріт на автоматиці з влаштованою хвірткою на електронних чіпах в 

арці по вул.Пулюя,15 та 15А. 

17. Щодо перекриття вул. Шопена біля будинку №2(виїзд на вали). 

18. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до акту 

осіннього комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі м. 

Івано-Франківська. 

19. Звернення гр.Никифорчук Р. щодо влаштування анти кишень та 

нерегульованого пішохідного переходу по вул. Грюндвальській (заїзд до готелю 

«Аускопрут»). 

20. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Початок зупинки громадського 

транспорту» та 5.41.2 «Кінець зупинки громадського транспорту» на вул. 

Набережна біля церкви Петра і Павла (неподалік вул. Флотська).  

21. Звернення Розенчука щодо законності встановлення антипаркувальних 

блокіраторів по вул. Чорновола, 103. 

22. Звернення І. Брюховецької щодо вжиття ряду заходів для підвищення 

безпеки руху на вул. Блавацького ( знаки обмеження швидкості (30) , "Житлова 

зона", лежачі поліцейські, широкі тротуари та піднятий перехід перед школою) 

23. Звернення мешканців вул Коновальця щодо перешкод для руху 

транспорту в одному з провулків (стовп і дерева). 
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24. Звернення  Лаврук С. щодо узаконення шлагбауму в кооперативі 

"Прикарпаття" по вул. Набережна, 11 А. 

25. Звернення ТзОВ «Альфа-Енерго Груп» щодо надання ордеру на 

проведення земляних робіт на прокладання електрокабеля по вул. 

Коновальця,320. 

26. Звернення гр.Винник щодо надання ордеру на проведення земляних робіт 

на прокладання водопроводу та дворової каналізації по вул. Вовчинецькій, 110. 

27. Звернення УПП звернутись до голови Крихівецької сільської ради, 

щодо забезпечення цілодобового освітлення пішохідних переходів по вул. 

Крихівецька в с.Крихівці м. Івано-Франківськ. 

28. Звернення УПП в зв’язку із збільшенням потоку пішоходів та 

виникненням загрози безпеці руху облаштувати пішохідний перехід по вул. 

Надрічна з с. Вовчинець до ТЦ «Бізон». 

29. Звернення УПП з проведеним аналізом аварійності в 2016 році на обліку 

в місті визначено 5 ділянок вуличної мережі міста Івано-Франківська. 

Визначити склад робочої групи щодо обстеження зазначених місць для 

розробки та впровадження термінових та перспективних заходів, які 

сприятимуть зниженню аварійності. 

30. Звернення ТзОВ «Альфа-Енерго Груп» щодо надання ордеру на 

проведення земляних робіт на прокладання електрокабеля по вул. Шкільна,5. 

 

 

 

1.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 

ВИРІШИЛИ: 

 Залишити існуючу схему ОДР без змін до моменту впровадження нової 

схеми зі світлофорами на ділянці вул. Галицька від вул. Витвицького – вул. 

Целевича. 

 

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

територію дитячої поліклініки на вул. Тичини та обладнавши місцями для 

автомашин для відвідувачів поліклініки. 

ВИРІШИЛИ: 

 1. УТІЗ розробити схему ОДР по вул. Заклинських, П.Мирного з 

врахуванням двохстороннього руху та встановленням дорожніх знаків 3.34 

«Зупинку заборонено» з двох сторін вул. П.Мирного. 

 2. ДЖКПБ внести в титульні списки робіт ремонт тротуарів після чого 

встановити вздовж тротуару засоби обмеження руху по вул. П.Мирного. 
 3. КП «МДК» демонтувати дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено» та 

таблицю до дорожнього знаку невстановленого зразка «Крім транспорту 

працівників поліклініки». 
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 3.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: 
ДЖКПБ доручити муніципальній інспекції з благоустрою дати припис 

розблокувати заїзд до буд.№84 по вул. Шевченка зі сторони вул. Мазепи між 

буд.№89-91. 

 

 4.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо вул. Целіноградська ( територія 

колишнього лісокомбінату) в кого на балансі даний відрізок проїзної дороги. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ підготувати лист в ДП «Лісокомбінат» відремонтувати асфальто – 

бетонне покриття проїзної дороги вул. Ребета (вул. Целіноградська) на території 

лісокомбінату. 

 5.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

облаштування обмежувача швидкості дорожнього руху (лежачого 

поліцейського) у дворі будинку №62, корпус2 по вул. С. Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити, оскільки даний проїзд дворової території не є небезпечним. 

 

 6.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

проектування перехрестя з круговим рухом на перехрестя вулиць Миколайчука 

та наступного проїзду до ТЦ «Епіцентр». 

 ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. Зміна схеми дорожнього руху на перехресті вулиць 

Миколайчука та наступного проїзду до ТЦ «Епіцентр» передбачена проектом 

нової схеми ОДР на вул. Миколайчука, яка дозволяє здійснювати ліві повороти з 

вул. Миколайчука до ТЦ «Епіцентр» та від ТЦ «Епіцентр» в напрямку з вул. 

Івасюка, яка розроблена ДЖКПБ та планується до впровадження УТіЗ під час 

нанесення розмітки в 2017році. 
 

 7.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

заборони лівого повороту при виїзді з вул. І. Франка на вул. Незалежності та 

передбачити напрямки руху по смугах вулицею І. Франка: права смуга - тільки 

поворот на право, ліва смуга – тільки прямо ( з встановленням відповідних 

наказових знаків). 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити.  

Схема ОДР по вул. Франка розроблена та погоджена Управлінням 

патрульної поліції в м. Івано – Франківську. 
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 8.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Саварина І.В. щодо 

встановлення шлагбауму на проїзді між будинками №38 та №34А по вул. 

Сахарова. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити встановлення шлагбауму. 

ДЖКПБ доручено на КБДР в протоколі №14 від 30.09.2016 року внести в 

титульні списки робіт влаштування тротуару між будинками №38 та №34А по 

вул. Сахарова. 

 
 9.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Саварина І.В. щодо 

освітлення пішохідного переходу на вул. С. Бандери 10Б навпроти магазину 

«Практик». 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ включити в титульні списки влаштування острівців безпеки на 

вул. С. Бандери - Височана. 

 УТІЗ включити в титульні списки освітлення пішохідного переходу на 

вул. С. Бандери 10Б навпроти магазину «Практик». 

 

 10.СЛУХАЛИ: Звернення депутата обласної ради Дебенка І.Б. щодо 

встановлення дорожніх знаків, які б обмежили можливість паркування 

автомобілів крім мешканців у дворі будинків за адресою вул.Тролейбсна,1, 3, 5 - 

вул.Галицька,114 або влаштувати необхідні місця для паркування у відведених 

для цього місцях. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити.  

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 3.1 

«Рух заборонено» та 5.31 «Житлова зона» між буд.№114по вул. Галицькій та 

буд. №1по вул. Тролейбусна (за магазином «Плюс»). 

 

 11.СЛУХАЛИ: Звернення Паламарчук І.П. щодо встановлення 

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

та встановлення світлофора на перехресті вул. Коновальця-Василишина. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. В зв’язку з тим що на вул. Барнича знаходяться підприємства, 

встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» є 

неможливим, а встановлення світлофорного об’єкту є недоцільним. 

  

 12.СЛУХАЛИ: Звернення директора філії національної 

телерадіокомпанії України «Івано-Франківської регіональної дирекції 

«Карпати» Г. Держипільської щодо встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух 

заборонено» у дворі на вул. С. Стрільців,30А. 

ВИРІШИЛИ: 
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 Погодити за умови встановлення заявником дорожнього знаку3.1 «Рух 

заборонено» у дворі на вул. С. Стрільців,30А за власні кошти відповідно до 

ДСТУ. 

 
 13.СЛУХАЛИ: Щодо перенесення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт 

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

вул.Деповської,5 на вул.Деповська,19. 

 ВИРІШИЛИ:  
 Відмовити.  

 УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків на 

вул. Деповській, 5 дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 

«Кінець пункту зупинки автобуса». 

 
 14.СЛУХАЛИ: Щодо облаштування зупинки громадського 

транспорту на вул.Галицька,64 (навпроти музичної школи). 

ВИРІШИЛИ: 
Внести зміни в рішення КБДР протоколу №15 п.11 від 25.10.2016р. По даній 

адресі встановлення зупинки громадського транспорту зі слів УПП є не 

можливим, оскільки дана ділянка проїзної частини вулиці є місцем концентрації 

ДТП. Зупинка громадського транспорту знаходиться в межах пішохідної 

доступності біля скверу «Княгинин». 

 

 15.СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.2 «Кінець 

пункту зупинки автобуса». 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 

 УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 

5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» згідно додатку. 

  
 16.СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ ЖЕО «Прикарпаття» та жителів 
щодо встановлення металевих воріт на автоматиці з влаштованою хвірткою на 

електронних чіпах в арці по вул.Пулюя,15 та 15А. 

ВИРІШИЛИ: 

Без розгляду.  

Дана земельна ділянка знаходиться в оренді та має використовуватися за 

цільовим призначенням. 

 

 17.СЛУХАЛИ: Щодо перекриття вул. Шопена біля будинку 

№2(виїзд на вали). 

 ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ внести в титульні списки встановлення засобів обмеження руху 

на вул. Шопена біля будинку №2(виїзд на вали). 
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 18.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків 

відповідно до акту осіннього комісійного обстеження умов дорожнього руху 

вуличної мережі м. Івано-Франківська. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 

 УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків  

згідно додатку. 

  

 19.СЛУХАЛИ: Звернення гр.Никифорчук Р. щодо влаштування анти 

кишень та нерегульованого пішохідного переходу по вул. Грюндвальській (заїзд 

до готелю «Аускопрут»). 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ внести в титульні списки робіт встановлення засобів обмеження 

руху для унеможливлення паркування автотранспорту в зоні пішохідного 

переходу. 

 
 20.СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Початок 

зупинки громадського транспорту» та 5.41.2 «Кінець зупинки громадського 

транспорту» на вул. Набережна біля церкви Петра і Павла (неподалік вул. 

Флотська).  

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.41.1 «Початок зупинки громадського транспорту» та 5.41.2 «Кінець 

зупинки громадського транспорту» на вул. Набережна біля церкви Петра і 

Павла (неподалік вул. Флотська).  

 
 21. СЛУХАЛИ: Звернення Розенчука щодо законності встановлення 

антипаркувальних блокіраторів по вул. Чорновола, 103. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ доручити муніципальній інспекції з благоустрою визначити 

статус земельної ділянки встановлених антипаркувальних блокіраторів по вул. 

Чорновола, 103 на підставі, яких дозвільних документів їх встановлено. Якщо 

антипаркувальні блокіратори встановлені самовільно надати письмовий припис 

на їх демонтаж. 

 

 22. СЛУХАЛИ: Звернення І. Брюховецької щодо вжиття ряду заходів 

для підвищення безпеки руху на вул. Блавацького ( знаки обмеження швидкості 

(30) , "Житлова зона", лежачі поліцейські, широкі тротуари та піднятий перехід 

перед школою). 

ВИРІШИЛИ: 
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 ДЖКПБ встановити два пристрої обмеження швидкості (лежачі 

поліцейські) біля буд. №15 та №29 на вул. Блавацького. 

 УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.31«Житлова зона» та 3.29«Обмеження максимальної швидкості» на 

вул. Блавацького, 9 (біля Храму Святої великомучениці), вул. Блавацького(за 

перехрестям перед буд.№15), вул. Блавацького за перехрестям перед ЗОШ - №6. 

 

 23. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул Коновальця щодо 

перешкод для руху транспорту в одному з провулків (стовп і дерева). 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ здійснити обрізку гілля дерев, які звисають над дорогою по 

вул. Коновальця, 257 - 259. 

 

 24. СЛУХАЛИ: Звернення  Лаврук С. щодо узаконення шлагбауму в 

кооперативі "Прикарпаття" по вул. Набережна, 11 А. 

ВИРІШИЛИ: 

          Погодити встановлення шлагбауму за умови надання ключів КП 

«Муніципальна дорожня компанія». 

 

 25. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Альфа-Енерго Груп» щодо 

надання ордеру на проведення земляних робіт на прокладання електрокабеля по 

вул. Коновальця,320. 

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. 

 

 26. СЛУХАЛИ: Звернення гр.Винник щодо надання ордеру на 

проведення земляних робіт на прокладання водопроводу та дворової каналізації 

по вул. Вовчинецькій, 110. 

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 УПП звернутись до голови Крихівецької 

сільської ради, щодо забезпечення цілодобового освітлення пішохідних 

переходів по вул. Крихівецька в с. Крихівці м. Івано-Франківськ. 

ВИРІШИЛИ: 
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 УТІЗ направити лист голові сільської ради с. Крихівці щодо 

забезпечення цілодобового освітлення пішохідних переходів по вул. 

Крихівецькій в с. Крихівці. 

 

 28. СЛУХАЛИ: Звернення УПП в зв’язку із збільшенням потоку 

пішоходів та виникненням загрози безпеці руху облаштувати пішохідний 

перехід по вул. Надрічна з с. Вовчинець до ТЦ «Бізон». 

ВИРІШИЛИ: 

 УТіЗ внести в титульні списки робіт встановлення світлофорних 

об’єктів по вул. Надрічна при виїзді з с. Вовчинець біля ТЦ «Бізон». 

 

 29. СЛУХАЛИ: Звернення УПП з проведеним аналізом аварійності 

в 2016 році на обліку в місті визначено 5 ділянок вуличної мережі міста Івано-

Франківська. Визначити склад робочої групи щодо обстеження зазначених 

місць для розробки та впровадження термінових та перспективних заходів, які 

сприятимуть зниженню аварійності. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити склад робочої групи: ДЖКПБ, УТІЗ, УПП щодо обстеження 

зазначених 5 ділянок вуличної мережі міста Івано-Франківська. 

 

 30. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Альфа-Енерго Груп» щодо 

надання ордеру на проведення земляних робіт на прокладання електрокабеля по 

вул. Шкільна,5. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                    І.Щурик 
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