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Версія 01 

Змінено сторінок 00/13 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 3 від 17.03.2017року 

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: 

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; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

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

Гіглюк А.В. – заст. начальника управління транспорту та зв’язку. 

 

 

Порядок денний: 

 

1.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. 

Висновок робочої групи після обстеження: 

Внести пропозицію на розгляд КБДР: 

1.Вул. Хоткевича-Івасюка: 
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-встановити два пішохідні світлофори; 

-облаштувати тротуари; 

-забезпечити двохстороннє освітлення пішохідних переходів. 

2. Кільцева розв’язка вулиць Г. Мазепи – Крихівецька – Довженка -

Набережна ім. Стефаника: 

-влаштувати додаткове освітлення; 

-напрямні острівці з вул. Довженка та Крихівецької; 

-замінити ланцове огородження на транспортне. 

3. Вул. Галицька - Пулюя: 

-встановити дорожні знаки 1.39 «Інша небезпека (аврійно небезпечна ділянка)» 

з табличками 7.21.3 «Вид небезпеки» -3шт., 2.3 «Головна дорога» -2шт., 5.35 

«Пішохідний перехід» -4шт. 

4. Вул. Пасічна – Галицька: 

-змінити циклограму роботи світлофорів  

-замінити секцію світлофора з суцільного зеленого на секцію з показчиками 

прямо і направо; 

-встановити додаткову секцію світлофора для можливості здійснення 

безперешкодного лівого повороту на вул. Тролейбусну; 

-встановити дорожні знаки 4.1 «Рух прямо» -1шт., 1.39 «Інша небезпека 

(аврійно небезпечна ділянка)» з табличками 7.21.3 «Вид небезпеки» -4шт. на 

підїзді до перехрестя, 3.21 «В’їзд заборонено» з вул.Галицька, 4.2 «Рух 

праворуч» -1шт. –замінити дорожній знак старого зразка; 

-встановити перильне огородження на вул.Галицька- Тролейбусна та доставити 

1-секцію на вул. Галицька- Пасічна; 

-переставити дорожній знак 2.1 «Дати дорогу». 

2. Звернення члена виконавчого комітету Войтика В.Г. щодо збільшення 

кількості транспортних засобів та кількості маршрутного автомобільного 

транспорту, який зупиняється на зупинці «Готель Надія» пропонує розглянути: 

1. Заборонити паркування на всій ділянці вул. Незалежності від вул. 

Лепкого до вул. Франка (непарна і парна сторона) зі встановленням відповідних 

дорожніх знаків. 

2. Розмежування зупинок в напрямку руху по вул. Мельника, Коновальця- 

в район будинку №65 ; 

в напрямку руху Чорновола, Мазепи та інше - в район будинку №67, дещо 

ближче до центру від існуючого розміщення. 

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

обмежувача швидкості дорожнього руху (лежачого поліцейського) у дворі по 

вул.Коновальця,136 Г. 

4. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо демонтажу 

дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» на вул. Гнатюка,31. 

5. Звернення голови ініціативної групи «Врятуймо спадок Єгера» Пронь 

С.Г. щодо заборони проїзду автотранспорту та встановленя воріт в арці на 

вул.С.Стрільців,16. 
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6. Звернення Цікель І.І. щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт 

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

Володимира Великого. 

7. Звернення Пилипонюка А.М. щодо влаштування пішохідного переходу на 

Південному бульварі по середині відрізку дороги між вул. К. Данила та вул. Р. 

Гурика та відкоригувати дорожню розмітку на Південному бульварі для заїзду 

та виїзду у двори не перетинаючи суцільну лінію розмітки. 

8. Звернення Чувіліна Б.В. щодо надання дозволу на облаштування заїзду та 

виїзду на вул. Ю.Іллєнка,25(колишня вул. Відкрита) . 

9. Звернення приватного підприємця Ємця Р.З. щодо надання дозволу на 

встановлення дорожнього знаку 5.44 « Місце зупинки таксі» по вул. Тичини з 

боку вул. Новгородської на другому паркомісці поруч з місцем парковки 

інваліда. 

10. Звернення депутата міської ради Чміля Д.К. щодо облаштування зупинки 

громадського транспорту по вул. Пасічна навпроти будинку №38. 

11. Звернення ДВНЗ «Івано-Франківського національного медичного 

університету» та мешканця вул.Бельведерської,6 Кондракова В.І. щодо 

встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» на в’їзді у двори між 

будинками по вул. Бельведерська, №4-6 та зі сторони вул. Галицька, між 

будинками №7 та №9, та біля навчального корпусу університету вул. 

Фортечна,3(дане питання виносилось на КБДР 17.06.2016р. де вирішено 

ДЖКПБ підготувати пропозиції з благоустрою дворової території). 

12. Звернення ТзОВ « Івано-Франківськ реставрація Р.І.» щодо погодження 

проекту влаштування парковки для комплексу громадського харчування кафе 

«Титанік» на вул. С.Петлюри,19. 

13. Звернення Голембйовського А.М. інваліда першої групи щодо 

встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 

«Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. Пулюя,1. 

14. Звернення Семинчук М.І. щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 

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

Дудаєва,10 біля кафе та на прикінці біля СТО «Варан». 

15. Звернення ФОП Байди В.А. щодо погодження схеми розташування 

літнього майданчика біля кафе «Піца-плюс» на площі Ринок,6. 

16. Звернення ПП Павликівська Ю.В. щодо погодження схеми розташування 

літнього майданчика на площі Ринок,8. 

17. Звернення ПП Токмиленко О.С. щодо погодження схеми розташування 

літнього майданчика на вул. Вірменська,1. 

18. Звернення Студент С.О. щодо встановлення світлофора на вул. Довженка 

на пішохідному переході біля церкви даний перехід є небезпечним також тут 

знаходяться дві школи, училище, 3 гуртожитки. 

19. Звернення УГКЦ щодо погодження проекту організації будівництва 

спортивного залу та їдальні для школярів Католицької школи св. Василія 
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Великого на вул. Шевченка,11 із заїздом з вул. Шевченка, оскільки заїзд з вул. 

Чорновола є неможливим у разі пошкодження бруківочного покриття на вул. 

Шевченка гарантуємо його відновлення. 

20. Щодо розроблення схем ОДР з метою нанесення дорожньої розмітки, а 

саме: 

- вул. Грюнвальдська, Привокзальна, Івасюка, Хіміків, Калуське шосе, 

Федьковича, Целевича, Південний бульвар, Гурика. 

21. Щодо проїзду громадського транспорту на відрізку дороги від 

вул.Ребета до вул. Дудаєва. 

22. Щодо встановлення сферичного дзеркала, а саме:  

- вул. К. Данила – Вороного; 

- Менделєєва – Залізнична; 

- АС-2 поруч цвинтаря. 

23. Звернення УПП щодо встановлення антипаркувальних стовпчиків на 

тротуарі по вул. Мельничука. 

24. Звернення депутата міської ради Шкутяка П.З. щодо встановлення 

обмежувача швидкості дорожнього руху (лежачого поліцейського) у дворі 

будинків №21Б та 9Б на вул. Довженка. 

25. Звернення Лазорика М.М. щодо надання дозволу на встановлення двох 

обмежувачів руху перед магазином для унеможливлення незаконного 

паркування на вул.Незалежності,164. 

26. Звернення Собчинського І.Ф. щодо встановлення антипаркувальних 

стовпців для захисту тротуару по вул. Вороного, 4 

27. Звернення Чопко О.С. щодо надання дозволу на перенесення 

електрокабелю на Дорошенка, 18а. 

28. Звернення БК «Мельник» щодо надання дозволу на реконструкцію 

водопроводу по вул. Софіївка-Героїв УПА. 

29. Звернення УМГ «Прикарпаттрансгаз» щодо надання дозволу на 

підключення до діючих мереж водопостачання, газопостачання та каналізації по 

вул. Дудаєва, 25-29. 

30. Звернення ректорату Івано-Франківського національного медичного 

університету щодо надання дозволу для ремонту зовнішніх каналізаційних 

мереж  по вул. Грушевського, 2. 

31. Звернення БК «Мельник» щодо надання дозволу на підключення 

газопостачання по вул. Цьоклера (до Бандери, 21). 

32. Звернення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» щодо надання 

дозволу на прокладання нової ділянки теплової мережі до Центру дитячого 

дозвілля на Південному бульварі, 36. 

33. Звернення ПП «Трейд Груп» щодо надання дозволу на електромонтажні 

роботи по вул. Калушське шосе. 

34. Щодо демонтажу двох секцій перильного огородження на 

вул.Дністровська,28 для нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід 

(пластиком) та перенесення дорожнього знаку 5.35 «Пішохідний перехід». 

35. Звернення Кучери М.З. щодо надання дозволу на встановлення 
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обмежувальних стовпчиків біля дитячого майданчика на прибудинковій 

території по вул. Галицька, 80А-80Б. 

36. Звернення УПП щодо виконання припису №12 по вул. Франка - 

Драгоманова та вул. Гаркуші - Франка. 

37. Звернення ТзОВ «Електрик - Груп» щодо прокладання електрокабеля від 

трансформаторної підстанції до житлового будинку №45 по вул. Шевченка.  

38. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо демонтажу 

естакади, що знаходиться зі сторони Івано-Франківського обласного управління 

лісового господарства та мисливського господарства по вул. Грушевського,31, 

яка перешкоджає доступу мешканців та екстрених служб до будинку. 

39. Звернення мешканців вул. Мазепи, 91 щодо встановлення воріт, огорожі 

та проведення благоустрою дворової території). 

 

 

 

1.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: 

1.Вул. Хоткевича-Івасюка: 

УТІЗ додати в титульні списки робіт встановити два пішохідні 

світлофори;  

КП «Івано – Франківськміськсвітло» забезпечити двохстороннє 

освітлення пішохідних переходів. 

2. Кільцева розв’язка вулиць Г. Мазепи – Крихівецька – Довженка -

Набережна ім. Стефаника: 

КП «Івано-Франківськміськсвітло» влаштувати додаткове освітлення; 

ДЖКПБ відновити ланцюгове огородження та влаштувати чотири 

напрямні острівці, а саме з сторони: 

- вул. Довженка; 

- вул. Крихівецької; 

- вул. Г. Мазепи; 

- вул. Набережна ім. Стефаника. 

3. Вул. Галицька - Пулюя: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 1.39 

«Інша небезпека (аврійно небезпечна ділянка)» з табличками 7.21.3 «Вид 

небезпеки» -3шт., 2.3 «Головна дорога» -2шт., 5.35 «Пішохідний перехід» -4шт. 

4. Вул. Пасічна – Галицька: 

КП «Івано-Франківськміськсвітло»  
-змінити циклограму роботи світлофорів; 

-замінити секцію світлофора з суцільного зеленого на секцію з 
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показчиками прямо і направо;  

-встановити додаткову секцію світлофора для можливості здійснення 

безперешкодного лівого повороту на вул. Тролейбусну; 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків -

встановити дорожні знаки 4.1 «Рух прямо» -1шт., 1.39 «Інша небезпека (аврійно 

небезпечна ділянка)» з табличками 7.21.3 «Вид небезпеки» -4шт. на підїзді до 

перехрестя, 3.21 «В’їзд заборонено» з вул.Галицька, 4.2 «Рух праворуч» -1шт. –

замінити дорожній знак старого зразка; переставити дорожній знак 2.1 «Дати 

дорогу». 

ДЖКПБ встановити перильне огородження на вул.Галицька- 

Тролейбусна та доставити 1-секцію на вул. Галицька- Пасічна. 

5. Вул. Галицька- Целевича: 

 УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

перед світлофором 3.24«Розворот заборонено». 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету Войтика В.Г. 
щодо збільшення кількості транспортних засобів та кількості маршрутного 

автомобільного транспорту, який зупиняється на зупинці «Готель Надія» 

пропонує розглянути: 

1. Заборонити паркування на всій ділянці вул. Незалежності від вул. 

Лепкого до вул. Франка (непарна і парна сторона) зі встановленням відповідних 

дорожніх знаків. 

2. Розмежування зупинок в напрямку руху по вул. Мельника, Коновальця- 

в район будинку №65 ; 

в напрямку руху Чорновола, Мазепи та інше - в район будинку №67, дещо 

ближче до центру від існуючого розміщення. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 

знаку 3.34 «Зупинку заборонено»-3шт., а саме: 

-вул. Незалежності, 36(при заїзді до готелю «Надія» в напрямку вул. 

Мельника); 

-вул. Незалежності,63(в напрямку вул.Франка); 

-вул. Незалежності, 51(в напрямку вул. Лепкого). 

УТІЗ розмежувати зупинки в напрямку руху по вул. Мельника, 

Коновальця- в район будинку №65 вул. Незалежності та в напрямку руху 

Чорновола, Мазепи та інше - в район будинку №67 вул. Незалежності, дещо 

ближче до центру від існуючого розміщення, також встановити дорожні знаки з 

табличками руху маршрутних транспортних засобів. 

 

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

облаштування обмежувача швидкості дорожнього руху (лежачого 
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поліцейського) у дворі по вул.Коновальця,136 Г. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ встановити один обмежувач швидкості дорожнього руху 

(лежачий поліцейський) на куті буд.№136 Г по вул. Коновальця. 

 

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

демонтажу дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» на вул. Гнатюка,31. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити заміну дорожнього знаку 3.1 «Рух 

заборонено» на дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено». Встановити дорожній 

знак 3.34 «Зупинку заборонено»-2шт. з сторони вул. М Підгірянки та вул. 

Лепкого. З вул. Лепкого встановити інформаційно-вказівний знак 5.5 «Дорога з 

одностороннім рухом»-1шт. та 5.6 «Кінець дороги з одностороннім рухом»-1шт. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення голови ініціативної групи «Врятуймо 

спадок Єгера» Пронь С.Г. щодо заборони проїзду автотранспорту та 

встановлення воріт в арці на вул.С.Стрільців,16. 

ВИРІШИЛИ: 

Комісією вирішено погодити з керівниками підприємств та жителями 

будинків даного двору письмовою заявою та збором підписів щодо заборони 

проїзду автотранспорту та встановлення воріт в арці на вул. С.Стрільців,16 . 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення Цікель І.І. щодо встановлення дорожніх 

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

автобуса» на вул. Володимира Великого. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. оскільки проектом зупинка не передбачена. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення Пилипонюка А.М. щодо влаштування 

пішохідного переходу на Південному бульварі по середині відрізку дороги між 

вул. К. Данила та вул. Р. Гурика та відкоригувати дорожню розмітку на 

Південному бульварі для заїзду та виїзду у двори не перетинаючи суцільну 

лінію розмітки. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити влаштування пішохідного переходу  

УТІЗ після проведення закупівлі робіт та послуг за бюджетні кошти та 

при настанні погодно – кліматичних умов під час нанесення дорожньої 

розмітки відкоригувати дорожню розмітку на Південному бульварі для 

здійснення можливості заїзду та виїзду  у двори. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення Чувіліна Б.В. щодо надання дозволу на 

облаштування заїзду та виїзду на вул. Ю.Іллєнка,25(колишня вул. Відкрита) . 

ВИРІШИЛИ: 
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КБДР пропонує звернутися до узгоджувальної комісії МВК по розгляду 

земельних спорів. 

9. СЛУХАЛИ: Звернення приватного підприємця Ємця Р.З. щодо 

надання дозволу на встановлення дорожнього знаку 5.44 « Місце зупинки таксі» 

по вул. Тичини з боку вул. Новгородської на другому паркомісці поруч з місцем 

парковки інваліда. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Чміля Д.К. щодо 

облаштування зупинки громадського транспорту по вул. Пасічна навпроти 

будинку №38. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ включити в титульні списки робіт по облаштування зупинки 

громадського транспорту по вул. Пасічна навпроти будинку №38. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення ДВНЗ «Івано-Франківського 

національного медичного університету» та мешканця вул.Бельведерської,6 

Кондракова В.І. щодо встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» на 

в’їзді у двори між будинками по вул. Бельведерська, №4-6 та зі сторони вул. 

Галицька, між будинками №7 та №9, та біля навчального корпусу університету 

вул. Фортечна,3(дане питання виносилось на КБДР 17.06.2016р. де вирішено 

ДЖКПБ підготувати пропозиції з благоустрою дворової території). 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у встановленні дорожніх знаків 3.1 «Рух заборонено» на в’їзді 

у двори між будинками по вул. Бельведерська, №4-6 та зі сторони вул. Галицька, 

між будинками №7 та №9, та біля навчального корпусу університету вул. 

Фортечна,3. 

ДЖКПБ звернутися до бюджетної комісії та виготовити проектно 

кошторисну документацію з благоустрою дворової території. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ « Івано-Франківськ реставрація Р.І.» 
щодо погодження проекту влаштування парковки для комплексу громадського 

харчування кафе «Титанік» на вул. С.Петлюри,19. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення Голембйовського А.М. інваліда першої 

групи щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» 

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

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на 
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вул. Пулюя,3. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення Семинчук М.І. щодо встановлення 

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

зупинки автобуса» на вул. Дудаєва,10 біля кафе та в кінці вулиці біля СТО 

«Варан». 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

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

вул. Дудаєва,8. 

Встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 

«Кінець пункту зупинки автобуса» біля СТО «Варан» відмовити оскільки 

зупинка громадського транспорту встановлена в межах пішохідної доступності 

в кінці вул. Дудаєва. 

15. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Байди В.А. щодо погодження схеми 

розташування літнього майданчика біля кафе «Піца-плюс» на площі Ринок,6. 

ВИРІШИЛИ: 

Без розгляду. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Павликівська Ю.В. щодо погодження 

схеми розташування літнього майданчика на площі Ринок,8. 

ВИРІШИЛИ: 

Без розгляду. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Токмиленко О.С. щодо погодження 

схеми розташування літнього майданчика на вул. Вірменська,1. 

ВИРІШИЛИ: 

Без розгляду. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення Студент С.О. щодо встановлення світлофора 

на вул. Довженка на пішохідному переході біля церкви даний перехід є 

небезпечним також тут знаходяться дві школи, училище, 3 гуртожитки. 

ВИРІШИЛИ: 

КП «Івано-Франківськміськсвітло» та УТІЗ на наступний 2018рік 

розробити проект нерегульованого перехрестя на вул. Довженка - Дорошенка. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення УГКЦ щодо погодження проекту організації 

будівництва спортивного залу та їдальні для школярів Католицької школи св. 

Василія Великого на вул. Шевченка,11 із заїздом з вул. Шевченка, оскільки заїзд 

з вул. Чорновола є неможливим у разі пошкодження бруківочного покриття на 

вул. Шевченка гарантуємо його відновлення. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 
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20. СЛУХАЛИ: Щодо розроблення схем ОДР з метою нанесення 

дорожньої розмітки, а саме: 

- вул. Грюнвальдська, Привокзальна, Івасюка, Хіміків, Калуське шосе, 

Федьковича, Целевича, Південний бульвар, Гурика. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ розробити схеми ОДР. 

 

21. СЛУХАЛИ: Щодо проїзду громадського транспорту на відрізку 

дороги від вул.Ребета до вул. Дудаєва. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ внести тимчасові зміни в паспорти маршрутів №25 та №44 до 

моменту відновлення дорожнього покриття. 

 

22. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення сферичного дзеркала, а саме:  

- вул. К. Данила – Вороного; 

- Менделєєва – Залізнична; 

- АС-2 поруч цвинтаря. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

Встановлення сферичних дзеркал по даних адресах немає необхідності, 

оскільки видимість для здійснення маневру під час повороту забезпечена. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення антипаркувальних 

стовпчиків на тротуарі по вул. Мельничука. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ розроблено проект благоустрою по вул. Мельничука де 

передбачено встановлення обмежувачів руху на тротуарі. 

 

 24. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Шкутяка П.З. 

щодо встановлення обмежувача швидкості дорожнього руху (лежачого 

поліцейського) у дворі будинків №21Б та 9Б на вул. Довженка. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

 25. СЛУХАЛИ: Звернення Лазорика М.М. щодо надання дозволу на 

встановлення двох обмежувачів руху перед магазином для унеможливлення 

незаконного паркування на вул.Незалежності,164. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

 26. СЛУХАЛИ: Звернення Собчинського І.Ф. щодо встановлення 

антипаркувальних стовпців для захисту тротуару по вул. Вороного, 4. 

ВИРІШИЛИ: 
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 ДЖКПБ встановити антипаркувальні стовпці для захисту тротуару по 

вул. Вороного, 4. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення Чопко О.С. щодо надання дозволу на 

перенесення електрокабелю на Дорошенка, 18а. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження 

та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебнем та наступним відновленням 

дорожнього покриття згідно інструкції; 

- укласти угоду на відновлення покриття; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

28. СЛУХАЛИ: Звернення БК «Мельник» щодо надання дозволу на 

реконструкцію водопроводу по вул. Софіївка-Героїв УПА. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження 

та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебнем та наступним відновленням 

дорожнього покриття згідно інструкції; 

- укласти угоду на відновлення покриття; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

29. СЛУХАЛИ: Звернення УМГ «Прикарпаттрансгаз» щодо надання 

дозволу на підключення до діючих мереж водопостачання, газопостачання та 

каналізації по вул. Дудаєва, 25-29. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження 

та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебнем та наступним відновленням 

дорожнього покриття згідно інструкції; 

- укласти угоду на відновлення покриття; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

30. СЛУХАЛИ: Звернення ректорату Івано-Франківського 

національного медичного університету щодо надання дозволу для ремонту 

зовнішніх каналізаційних мереж  по вул. Грушевського, 2. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження 

та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебнем та наступним відновленням 

дорожнього покриття згідно інструкції; 

- укласти угоду на відновлення покриття; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

31. СЛУХАЛИ: Звернення БК «Мельник» щодо надання дозволу на 

підключення газопостачання по вул. Цьоклера (до Бандери, 21). 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити за умови відновлення в бруківці та при умові проведення 

розкопки із застосуванням огородження та освітлення, з вивозом ґрунту, 

засипкою щебнем та наступним відновленням дорожнього покриття згідно 

інструкції; 

- укласти угоду на відновлення покриття; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

32.СЛУХАЛИ:ЗверненняДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» 

щодо надання дозволу на прокладання нової ділянки теплової мережі до Центру 

дитячого дозвілля на Південному бульварі,36. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ доопрацювати, надати схему на прокладання нової ділянки 

теплової мережі до Центру дитячого дозвілля на Південному бульварі,36 та 

винести на наступне засідання КБДР. 

 

33. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Трейд Груп» щодо надання дозволу на 

електромонтажні роботи по вул. Калушське шосе. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

34. СЛУХАЛИ: Щодо демонтажу двох секцій перильного 

огородження на вул.Дністровська,28 для нанесення дорожньої розмітки 

пішохідний перехід (пластиком) та перенесення дорожнього знаку 5.35 

«Пішохідний перехід». 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у демонтажі перильного загородження. 

Дорожню розмітку пішохідний перехід (пластиком) нанести відповідно до 

існуючої нанесеної дорожньої розмітки в 2016 році. 

 

35. СЛУХАЛИ: Звернення Кучери М.З. щодо надання дозволу на 

встановлення обмежувальних стовпчиків біля дитячого майданчика на 

прибудинковій території по вул. Галицька, 80А-80Б. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити встановлення обмежувальних стовпців для захисту дитячого 

майданчика від паркування автомобілів за кошти мешканців на прибудинковій 

території по вул. Галицька, 80А-80Б. 

 
36. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо виконання припису №12 по вул. 

Франка - Драгоманова та вул. Гаркуші - Франка. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ ліквідувати горизонтальну дорожню розмітку 1.14.1 

«Нерегульований пішохідний перехід» на перехресті по вул. Франка - 

Драгоманова та вул. Гаркуші - Франка. 
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37. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Електрик - Груп» щодо прокладання 

електрокабеля від трансформаторної підстанції до житлового будинку №45 по 

вул. Шевченка. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити за умови відновлення в бруківці вул. Крука та при умові 

проведення розкопки із застосуванням огородження та освітлення, з вивозом 

ґрунту, засипкою щебнем та наступним відновленням дорожнього покриття 

згідно інструкції; 

- укласти угоду на відновлення покриття; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 

 

38. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо 

демонтажу естакади, що знаходиться зі сторони Івано-Франківського обласного 

управління лісового господарства та мисливського господарства по вул. 

Грушевського,31, яка перешкоджає доступу мешканців та екстрених служб до 

будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

 39. Слухали: Звернення мешканців вул. Мазепи, 91 щодо встановлення 

воріт, огорожі та проведення благоустрою дворової території). 

 ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ доручити Муніципальній інспекції з благоустрою провести 

обстеження, вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                І.Щурик 
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