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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 4 від 14.04.2017року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  

Оригінал: управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради 

копії: згідно з реєстром розсилки 

 
 

Заступник голови: В. Войтик - заступник голови міської комісії з питань 

безпеки дорожнього руху; 

Секретар: І. Щурик – 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; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради; 

Строїч А.П. – депутат міської ради; 

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

Франківська; 

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

Франківську. 

 

Порядок денний: 

 

1.Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо встановлення 

обмежувачів швидкості руху(лежачий поліцейський) або підняття пішохідного 

переходу біля буд.№10 по вул. Целевича. 

2. Звернення Сумарук Н.М. щодо встановлення пристрою примусового 

зниження руху по вул. Целевича (перехід від магазину «Тростянецький», 

«Повидло» на протилежний напрямок). 

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

естакади, що знаходиться зі сторони Івано-Франківського обласного управління 
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лісового господарства та мисливського господарства по вул. Грушевського,31, 

яка перешкоджає доступу мешканців та екстрених служб до будинку. 

4. Звернення КП «Електроавтотранс» щодо влаштування тролейбусної 

зупинки маршрутів №2, 3, 6, 8 по вул. Б.Лепкого,22 в сторону залізничного 

вокзалу та по можливості в зворотному напрямку. 

5. Звернення Гриновецького Б.М. голови Апеляційного суду Івано-

Франківської області з метою вирішення проблеми паркування транспорту 

відвідувачів та працівників будинку правосуддя щодо можливості 

облаштування паркувального майданчика біля будинку правосуддя на 

вул.Грюнвальдська,11, крім цього переглянути доцільність та правомірність 

встановлення по вулиці Донцова дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено». 

6. Звернення Микитинецької сільської ради та мешканців вул. Сеченова, 

вул. Дзівінського, мешканця Семенів В.Ю. та депутата міської ради 

Мерінова В.О. щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) та відповідні дорожні знаки на вул. Сеченова та вул. 

Дзівінського. 

7. Звернення Крив’яка Р.В. щодо надання дозволу на встановлення шлагбауму 

по вул. Млинарська, що обмежуватиме рух на під’їзді до будинків за адресами 

вул.Млинарська,15, 15а, 17, 44, 46, 48, які є тупиковими. 

8. Звернення ТзОВ «Торговий Сервіс» щодо нанесення дорожньої розмітки 

1.14.1 пішохідний перехід до новозбудованого торгового центру по 

вул.Дністоровська,5 навпроти торгового центру «Мальва». 

9. Звернення народного депутата України Шевченка О.Л. щодо внесення 

змін в організацію дорожнього руху на вул. Володимира Великого, а саме 

замінити горизонтальну дорожню розмітку 1.1 (вузька суцільна лінія) на 

горизонтальну дорожню розмітку 1.5 (розділення транспортних потоків 

протилежних напрямків). 

10. Звернення Гребенюк В.М. та мешканців будинків по вул. 

Новгородська,27, 31, 33 щодо погодження розміщення засобів обмеження руху 

(стовпчиків) на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку 

№31 по вул. Новгородській. 

11. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо встановлення 

дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» або 5.31 «Житлова зона» при в’їзді у 

двір вул. Івасюка,7, з боку вулиці Івасюка. 

12. Звернення начальника В. Мацалака Івано-Франківського МВ УДСНС 

України в області щодо можливості заборони зупинки та стоянки 

автотранспортних засобів по обидва боки проїжджої частини від вул. Франка до 

пожежної частини. 

13. Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Хмельницького поруч школи №16 та буд.№82, корпус1 на 

вул. Хмельницького. 

14. Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Коновальця,95 біля церкви, магазину «Слов’янка». 

15. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо обмеження в’їзду у 
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двір вул.Надрічна,223 відвідувачам спортивного клубу «Альянс». 

16. Звернення ДЖКПБ щодо узгодження окремих елементів дорожньої 

інфраструктури схем ОДР для ряду вулиць міста, які проходять процедуру 

погодження в Управлінні превентивної діяльності ГУНП. 

- Хоткевича; 

- Сахарова; 

- Миколайчука; 

- Симоненка; 

- Довга; 

- Короля Данила; 

- Івасюка; 

- Мельника. 

17. Електронне звернення мешканців вул. Чорновола щодо нанесення 

пішохідного переходу навпроти магазину ВОПАК. 

18. Звернення ДЖКПБ щодо внесення змін до схеми руху по вул. Шевченка на 

ділянці від Гординського до Січових Стрільців (перекриття наскрізного 

проїзду). 

19. Звернення ДЖКПБ щодо перенесення дорожнього знаку «Місце стоянки 

таксі» біля антикишені на переході навпроти к-тру «Космос». 

20. Звернення ДЖКПБ щодо внесення уточнень до схеми ОДР на вул. Франка. 

Додати пішохідний перехід на перехресті з вул. Драгоманова, та у відповідності 

до них – встановити дорожні знаки. 

21. Звернення Тайко Електронікс щодо нанесення пішохідного переходу та 

встановлення відповідних знаків на вул. Юності. 

22. Звернення жителів вул. Барнича щодо встановлення світлофору на 

перехресті Коновальця-Василишина та знаку обмеження в’їзду вантажівок на 

вул. Барнича. 

23. Звернення ДЖКПБ щодо погодження облаштування піднятих переходів на 

бічних вулицях з вул. Грюнвальдською. 

24. Звернення ДЖКПБ щодо розгляду можливості влаштування кільця малого 

радіусу на перехресті вул. Мазепи – Гурика. 

25.Звернення ДЖКПБ щодо розгляду змін до схеми ОДР по вулиці Гнатюка, 

запропонованих ГУНП та ДЖКПБ. 

26. Звернення Круцик М. І. щодо встановлення бетонних блоків на Пд. 

Бульварі, 22. 

27. Звернення Шахоріна В. М. щодо встановленого шлагбауму по вул. 

Мельника (с. Вовчинець). 

28. Звернення Гребенюк М. В. щодо погодження встановлення обмежувальних 

пристроїв у дворі по вул. Новгородська, 31 у зв’язку із заїздом 

великогабаритного транспорту. 

29. Звернення Смоляк С. І. щодо встановлення бетонних блоків на проїзді до 

буд. 140 по вул. Чорновола. 

30. Звернення Пронь С. Г. щодо дозволу на встановлення воріт в арці по вул. 

Січових Стрільців, 16 (повторно). 
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31. Звернення Перепелиця В. Г. щодо надання дозволу на облаштування місць 

для паркування автомобілів мешканців на прибудинковій території будинку 103 

по вул. Чорновола. 

32. Звернення Бажалюк А. Я. щодо встановлення обмежувальних пристроїв 

для захисту зеленої зони по вул. Коновальця, 289. 

33. Звернення Назарук. Т.  Компанія«Volt» щодо облаштування заїзду на 

тротуар по вул. Галицька, 80. 

34. Звернення Приватно виробничо-технічного підприємства «Евро» щодо 

отримання ордеру на проведення земляних робіт на проїжджій частині вул. 

Національної Гвардії для прокладання зовнішньої мережі водопроводу і 

каналізації та врізки в міську мережу за адресом вул. Національної Гвардії, 12а. 

35. Звернення ПП «Трейд-Груп» щодо отримання ордеру на проведення 

земляних робіт під електромонтажні роботи за адресом вул. Калушське шосе 

ЖК «Соборне». 

36. Звернення Бородайко К. П. щодо отримання ордеру на проведення 

земляних робіт по реконструкції водопроводу до багатоквартирного житлового 

будинку на вул. Саєвича, 5. 

37. Звернення ПП «Олійник М.І.» щодо отримання ордеру на проведення 

земляних робіт для прокладання зовнішніх мереж водопроводу 

(позамайданчикова мережа). На вул. Целевича, 6-8. 

38. Звернення ТзОВ «Скайфол Енерджі» щодо отримання ордеру на 

проведення земляних робіт на будівництво сонячної електростанції по вул. 

Галицька, 22 та на вул. Ботанічна, 2. 

39. Звернення ПП «Прикарпаття і К» щодо отримання ордеру на проведення 

земляних робіт по прокладанню електричного кабелю від ТП239 (вул. 

Кривоноса) до об’єкту будівництва на вул. Ленкавського. 

40. Звернення ПП «Прикарпаття і К» щодо отримання ордеру на проведення 

земляних робіт для реконструкції водопроводу по вул. Мазепи від вул. 100-

річчя Червоного Хреста до вул. Дорошенка. 

41. Звернення ПП «Вамбуд» щодо отримання ордеру на проведення земляних 

робіт для прокладання водопроводу до групи багатоквартирних житлових 

будинків із закладами громадського призначення на розі вул. Виноградна-

Крихівецька-Довженка в с. Крихівці Івано-Франківської міської ради. 

42.Щодо перенесення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) від будинку №40 на вул. Миру в сторону вул. У. Дивізії ближче 

до пішохідного переходу та встановлення другого пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) перед поворотом на вул. 

Дучимінської в напрямку руху вул. І. Павла-ІІ. 

43.Звернення головного лікаря Центральної міської клінічної лікарні 

Т.Масляка з метою залучення додаткових коштів просять посприяти у 

встановленні автоматизованої системи контролю за проїздом автотранспорту на 

автомобільну стоянку лікарні. 
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44.Звернення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» щодо надання 

дозволу на прокладання нової ділянки теплової мережі до Центру дитячого 

дозвілля на Південному бульварі,36. 

45. Звернення УПП встановити кнопку регулювання на світлофорі по вул. 

Целевича. 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо 

встановлення обмежувачів швидкості руху(лежачий поліцейський) або підняття 

пішохідного переходу біля буд.№10 по вул. Целевича. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ підготувати проектні пропозиції по острівцям безпеки після чого 

винести на КБДР. 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення Сумарук Н.М. щодо встановлення пристрою 

примусового зниження руху по вул. Целевича (перехід від магазину 

«Тростянецький», «Повидло» на протилежний напрямок). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ підготувати проектні пропозиції по острівцям безпеки після чого 

винести на КБДР. 

 

3. 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 звернутися листом в ДСНС щодо вивчення та надання роз’яснень 

щодо демонтажу естакади по вул. Грушевського,31. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Електроавтотранс» щодо влаштування 

тролейбусної зупинки маршрутів №2, 3, 6, 8 по вул. Б.Лепкого,22 в сторону 

залізничного вокзалу та по можливості в зворотному напрямку. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса»-1шт. та 5.43.2 «Кінець пункту зупинки 

тролейбуса»-1шт. по вул. Б.Лепкого,22 в напрямку залізничного вокзалу. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення Гриновецького Б.М. голови Апеляційного 

суду Івано-Франківської області з метою вирішення проблеми паркування 

транспорту відвідувачів та працівників будинку правосуддя щодо 

можливості облаштування паркувального майданчика біля будинку правосуддя 
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на вул.Грюнвальдська,11, крім цього переглянути доцільність та правомірність 

встановлення по вулиці Донцова дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено». 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити в облаштуванні паркувального майданчика на вул. 

Грюнвальдська, 11. На час обстеження дорожніх знаків 3.34 «Зупинку 

заборонено» по вул. Донцова не виявлено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення Микитинецької сільської ради та 

мешканців вул. Сеченова, вул. Дзівінського, мешканця Семенів В.Ю. та 

депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) та відповідні 

дорожні знаки на вул. Сеченова та вул. Дзівінського. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ встановити два пристрої примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) перед перехрестям вул. Дзівінського - вул. Тисленка, 

вул. Дзівінського - вул. Сєчєнова в напрямку с. Микитинці. 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 1.11 

«Пагорб»-4шт. та 3.29«Обмеження максимальної швидкості»-4шт.. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення Крив’яка Р.В. щодо надання дозволу на 

встановлення шлагбауму по вул. Млинарська, що обмежуватиме рух на під’їзді 

до будинків за адресами вул.Млинарська,15, 15а, 17, 44, 46, 48, які є 

тупиковими. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у наданні дозволу на встановлення шлагбауму по вул. 

Млинарська. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Торговий Сервіс» щодо нанесення 

дорожньої розмітки 1.14.1 пішохідний перехід до новозбудованого торгового 

центру по вул.Дністоровська,5 навпроти торгового центру «Мальва». 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити, оскільки пішохідні переходи нанесені відповідно до 

затвердженої схеми ОДР УПП у м. Івано – Франківську. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення народного депутата України Шевченка О.Л. 

щодо внесення змін в організацію дорожнього руху на вул. Володимира 

Великого, а саме замінити горизонтальну дорожню розмітку 1.1 (вузька 

суцільна лінія) на горизонтальну дорожню розмітку 1.5 (розділення 

транспортних потоків протилежних напрямків). 

ВИРІШИЛИ: 

Відповідна пропозиція вже врахована у у новій розробленій ДЖКПБ 

схемі ОДР на вул. Володимира Великого.  
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10. СЛУХАЛИ: Звернення Гребенюк В.М. та мешканців будинків по 

вул. Новгородська,27, 31, 33 щодо погодження розміщення засобів обмеження 

руху (стовпчиків) на прибудинковій території багатоквартирного житлового 

будинку №31 по вул. Новгородській. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові винесення меж земельної ділянки в натурі 

спеціалізованою проектною організацією. 

 

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

встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» або 5.31 «Житлова зона» 

при в’їзді у двір вул. Івасюка,7, з боку вулиці Івасюка. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

5.31 «Житлова зона»-1шт. при в’їзді у двір вул. Івасюка,7, з боку вулиці Івасюка. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення начальника В. Мацалака Івано-

Франківського МВ УДСНС України в області щодо можливості заборони 

зупинки та стоянки автотранспортних засобів по обидва боки проїжджої 

частини від вул. Франка до пожежної частини. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

3.34 «Зупинку заборонено» -1шт. на відрізку дороги від вул. Франка до 

пожежної частини. 

 

13. СЛУХАЛИ: Встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Хмельницького поруч школи №16 та 

буд.№82, корпус1 на вул. Хмельницького. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

ДЖКПБ після проведення капітального ремонту вул. Хмельницького 

встановити два пристрої примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) перед перехрестям в напрямку вул. Надрічна на вул. Б. 

Хмельницького - вул. Затишна, вул. Б. Хмельницького, 82/1. 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 1.11 

«Пагорб»-4шт. та 3.29«Обмеження максимальної швидкості»-4шт.. 

 

14. СЛУХАЛИ: Встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Коновальця,95 біля церкви, магазину 

«Слов’янка». 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ встановити два пристрої примусового зниження швидкості 
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(лежачий поліцейський) на вул. Коновальця, 95 та вул. Коновальця, 88 біля 

магазину «Слов’янка». 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 1.11 

«Пагорб»-4шт. та 3.29«Обмеження максимальної швидкості»-4шт.. 

 

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

обмеження в’їзду у двір вул.Надрічна,223 відвідувачам спортивного клубу 

«Альянс». 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити до проведення передбаченого капітального ремонту заїзду на 

прибудинкову територію. 

 

 16. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо узгодження окремих 

елементів дорожньої інфраструктури схем ОДР для ряду вулиць міста, які 

проходять процедуру погодження в Управлінні превентивної діяльності ГУНП. 

- Хоткевича; 

- Сахарова; 

- Миколайчука; 

- Симоненка; 

- Довга; 

- Короля Данила; 

- Івасюка; 

- Мельника. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити по вул. Довга облаштування підвищень перед пішохідним переходом 

(біля міської поліклініки №2 ). 

Відкласти розгляд схем ОДР вул. Хоткевича; Сахарова; Миколайчука; 

Симоненка; Короля Данила; Івасюка; Мельника. 

 

 17. СЛУХАЛИ: Електронне звернення мешканців вул. Чорновола 

щодо нанесення пішохідного переходу навпроти магазину ВОПАК. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

УТІЗ внести зміни в схему ОДР та врахувати нанесення пішохідного переходу 

під час нанесення дорожньої розмітки. 

 

 18. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо внесення змін до схеми 

руху по вул. Шевченка на ділянці від Гординського до Січових Стрільців 

(перекриття наскрізного проїзду). 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти до розгляду схеми ОДР по вул. Шевченка на ділянці від Гординського 

до Січових Стрільців. 
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 19. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо перенесення дорожнього 

знаку «Місце стоянки таксі» біля антикишені на переході навпроти к-тру 

«Космос». 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити перенесення дорожнього знаку «Місце стоянки таксі» на 10м. перед 

антикишенею. МДК забезпечити перенесення знаку. 

ДЖКПБ внести зміни в схему ОДР по вул. Незалежності. 

 

 20. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо внесення уточнень до 

схеми ОДР на вул. Франка. Додати пішохідний перехід на перехресті з вул. 

Драгоманова, та у відповідності до них – встановити дорожні знаки. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35 

«Пішохідний перехід»-2шт. 

 

 21. СЛУХАЛИ: Звернення Тайко Електронікс щодо нанесення 

пішохідного переходу та встановлення відповідних знаків на вул. Юності. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35 

«Пішохідний перехід»-2шт. 

Внести зміни в схему ОДР вул. Юності та після ремонту асфальто-бетонного 

покриття проїзної частини нанести дорожню розмітку пішохідний перехід біля 

Тайко Електронікс. 

 

 22. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Барнича щодо встановлення 

світлофору на перехресті Коновальця-Василишина та знаку обмеження в’їзду 

вантажівок на вул. Барнича. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних 

автомобілів заборонено» на вул. Барнича в зв’язку з тим, що на даній вулиці 

знаходяться підприємства, які користуються даною вулицею для заїзду та 

виїзду. 

 УТІЗ звернутися до бюджетної комісії щодо виділення коштів для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення 

світлофорного об’єкту на перехресті вул. Є. Коновальця - Василишина. 

 

 23. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо погодження облаштування 

піднятих переходів на бічних вулицях з вул. Грюнвальдською. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 
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 24. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо розгляду можливості 

влаштування кільця малого радіусу на перехресті вул. Мазепи – Гурика. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ додати в титульні списки робіт по влаштуванню кільця малого радіусу 

на перехресті вул. Мазепи – Гурика. 

 

 25. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо розгляду змін до схеми ОДР 

по вулиці Гнатюка, запропонованих ГУНП та ДЖКПБ. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ внести зміни в схему ОДР по вул. Гнатюка –вул. Лепкого. 

УТІЗ встановити відповідні дорожні знаки при в’їзді на вул. Гнатюка з вул. 

Лепкого 3.21 «В’їзд заборонено»-1шт., 5.6 «Кінець дороги з одностороннім 

рухом»-1шт., 3.22 та 3.23 по вул. Лепкого перед поворотом на Гнатюка та на вул. 

Гнатюка після заїзду з вул. Франка 5.5 «Дорога з одностороннім рухом»-1 шт. 

після проведення тендеру та укладення договору з переможцем. 

 

 26. СЛУХАЛИ: Звернення Круцик М. І. щодо встановлення бетонних 

блоків на Пд. Бульварі, 22. 

ВИРІШИЛИ: 

КБДР не заперечує проти встановлення обмежувачів руху. 

 

 27. СЛУХАЛИ: Звернення Шахоріна В. М. щодо встановленого 

шлагбауму по вул. Мельника (с. Вовчинець). 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у встановленні шлагбауму. 

 

 28. СЛУХАЛИ: Звернення Гребенюк М. В. щодо погодження 

встановлення обмежувальних пристроїв у дворі по вул. Новгородська, 31 у 

зв’язку із заїздом великогабаритного транспорту. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові винесення меж земельної ділянки в натурі 

спеціалізованою проектною організацією. 

 

 29. СЛУХАЛИ: Звернення Смоляк С. І. щодо встановлення бетонних 

блоків на проїзді до буд. 140 по вул. Чорновола. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у встановленні бетонних блоків на проїзді до буд. 140 по вул. 

Чорновола. 

 

 30. СЛУХАЛИ: Звернення Пронь С. Г. щодо дозволу на встановлення 

воріт в арці по вул. Січових Стрільців, 16 (повторно). 

ВИРІШИЛИ: 

КБДР пропонує прийняти рішення загальнобудинковими зборами 

відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у 
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багатоквартирних будинках» відповідних будинків щодо заборони проїзду 

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

 

 31. СЛУХАЛИ: Звернення Перепелиця В. Г. щодо надання дозволу 

на облаштування місць для паркування автомобілів мешканців на 

прибудинковій території будинку 103 по вул. Чорновола. 

ВИРІШИЛИ: 

КБДР рекомендує прийняти рішення загальнобудинковими зборами відповідно 

до Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирних будинках». 

 

 32. СЛУХАЛИ: Звернення Бажалюк А. Я. щодо встановлення 

обмежувальних пристроїв для захисту зеленої зони по вул. Коновальця, 289. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР рекомендує звернутися до управління земельних відносин в кого 

на балансі знаходиться зелена зона по вул. Коновальця, 289. 

 

33. Звернення Назарук. Т. Компанія«Volt» щодо облаштування заїзду на 

тротуар по вул. Галицька, 80. 

ВИРІШИЛИ: 

КБДР не заперечує  щодо облаштування заїзду при умові погодження з 

УПП та ДЖКПБ. 

 

34. СЛУХАЛИ: Звернення Приватно виробничо-технічного 

підприємства «Євро» щодо отримання ордеру на проведення земляних робіт 

на проїжджій частині вул. Національної Гвардії для прокладання зовнішньої 

мережі водопроводу і каналізації та врізки в міську мережу за адресом вул. 

Національної Гвардії, 12а. 

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. 

 

35. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Трейд-Груп» щодо отримання ордеру 

на проведення земляних робіт під електромонтажні роботи за адресом вул. 

Калуське шосе ЖК «Соборне». 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові погодження з УКБ проведення розкопки із 

застосуванням огородження та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем 

та наступним відновленням дорожнього покриття згідно інструкції; 

- укласти угоду на відновлення покриття; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 
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36. СЛУХАЛИ: Звернення Бородайко К. П. щодо отримання ордеру на 

проведення земляних робіт по реконструкції водопроводу до 

багатоквартирного житлового будинку на вул. Саєвича, 5. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові проведення розкопки після Дня міста та узгодити 

проект з ДЖКПБ 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. 

 

37. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Олійник М.І.» щодо отримання ордеру 

на проведення земляних робіт для прокладання зовнішніх мереж водопроводу 

(позамайданчикова мережа) на вул. Целевича, 6-8. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові проведення розкопки після Дня міста 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 ТзОВ «Скайфол Енерджі» щодо отримання 

ордеру на проведення земляних робіт на будівництво сонячної електростанції 

по вул. Галицька, 22 та на вул. Ботанічна, 2. 

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 «Прикарпаття і К» щодо отримання 

ордеру на проведення земляних робіт по прокладанню електричного кабелю від 

ТП-239 (вул. Кривоноса) до об’єкту будівництва на вул. Ленкавського. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження 

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

дорожнього покриття згідно інструкції; 

- укласти угоду на відновлення покриття; 

- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі. 
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40. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Прикарпаття і К» щодо отримання 

ордеру на проведення земляних робіт для реконструкції водопроводу по вул. 

Мазепи від вул. 100-річчя Червоного Хреста до вул. Дорошенка. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

41. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Вамбуд» щодо отримання ордеру на 

проведення земляних робіт для прокладання водопроводу до групи 

багатоквартирних житлових будинків із закладами громадського призначення 

на розі вул. Виноградна-Крихівецька-Довженка в с. Крихівці Івано-

Франківської міської ради. 

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. 

 

42. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) від будинку №40 на вул. Миру в сторону вул. 

У. Дивізії ближче до пішохідного переходу та встановлення другого пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) перед поворотом на 

вул. Дучимінської в напрямку руху вул. І. Павла-ІІ. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ перенести пристрій примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) від будинку №40 на вул. Миру в сторону вул. У. Дивізії ближче 

до пішохідного переходу та встановлення другого пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) перед поворотом на вул. 

Дучимінської в напрямку руху вул. І. Павла-ІІ. 

 

43. СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря Центральної міської 

клінічної лікарні Т.Масляка з метою залучення додаткових коштів просять 

посприяти у встановленні автоматизованої системи контролю за проїздом 

автотранспорту на автомобільну стоянку лікарні. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

КБДР рекомендує звернутися до бюджетної комісії з метою залучення 

додаткових коштів для встановлення автоматизованої системи контролю за 

проїздом автотранспорту на автомобільну стоянку лікарні. 

 

44. СЛУХАЛИ: Звернення ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» щодо надання дозволу на прокладання нової 

ділянки теплової мережі до Центру дитячого дозвілля на Південному 

бульварі,36. 
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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. 

 

45. СЛУХАЛИ: Звернення УПП встановити кнопку регулювання на 

світлофорі по вул. Целевича. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ, КП «Івано-Франківськміськсвітло» вивчити та встановити 

кнопку регулювання на світлофорі по вул. Целевича за умови тривалого терміну 

реалізації проекту з капітальної реконструкції цього світлофорного об’єкта. 

 

 

 

 

Заступник голови комісії з питань безпеки дорожнього руху                   В.Войтик 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   І.Щурик 

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

