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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 5 від 13.05.2017року
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: Щурик І.В. – начальник відділу організації та безпеки руху,
телекомунікацій управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської
ради.
ПРИСУТНІ:
Ганчак О.В. – начальник Управління транспорту та зв’язку;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано - Франківськавтодор»;
Яковіна О.Б. – ст. інспектор сектору БДР УПП у м. Івано-Франківську.
Шутка В.М.– заст.дир. КП « Івано-Франківськміськсвітло».
Порядок денний:
1.Доручення міського голови щодо перенесення зупинки громадського
транспорту з вул. С. Стрільців-Незалежності до обласної друкарні на вул. С.
Стрільців;
2. Звернення депутата міської ради Савчук О.В. щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості руху (лежачий поліцейський) на
вул. Миколайчука,11 у дворі на проїзній частині дороги біля дитячого
майданчика.
3.Звернення депутата міської ради Палійчука С.В. щодо встановлення двох
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул.
Кисілевської (одного в районі скверу навпроти буд.№5) та (одного ближче до
перехрестя із вул. Й. Сліпого) також встановлення одного пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Білозіра
(навпроти буд.№4).
4. Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо встановлення зупинки
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громадського транспорту нового зразка по вул Медична (біля церкви).
5. Звернення начальника ВП «Івано-Франківська дистанція колії» Кащука
В.Д. щодо надання дозволу на демонтаж під’їзних колій №1,2,3,4 ВО
«Спиртової та горілчаної промисловості» загальною протяжністю 1600м. в тому
числі стрілочні переводи №202, №206, №208, № 210, №214, №216, які
перетинають вул. Крайківського та під’їзні колії №1,2 ВАТ «Берестпродторг»
протяжністю613,2м. та колії №1 АТ «Прикарпатський меблевий комбінат»
протяжністю 766м. в тому числі СП №200 які перетинають вул. Торгова.
6. Звернення Департаменту соціальної політики ОДА управління
соціального захисту населення С. Микицей щодо встановлення дорожнього
знаку 5.38 «Місце для стоянки» з табличкою 7.17 «Інваліди» на вул. Курбаса,2
(біля приміщення департаменту соціальної політики ОДА).
7. Звернення Петрикевича В.Б. щодо впорядкування території по вул.
Франка,17Б і 19А (між ЗОШ №5 та лікарнею) та переставити дорожній знак, що
забороняє стоянку на даній території.
8. Щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» з
табличкою 7.2.1 «Зона дії» на вул. Грюнвальдська,23.
9. Щодо повторного розгляду пит.14 протоколу №10 від 04.08.16р.
звернення мешканців та депутата міської ради Федорук О.В. щодо
демонтажу воріт в арковому проїзді до буд.№47 по вул. Довга.
10. Щодо повторного розгляду пит.2 протоколу №14 від 30.09.16р. по вул.
Лепкого пішохідного переходу навпроти ЗОШ №11 та нанесення дорожньої
розмітки 1.14.1 «Зебра».
Звернення ДЖКПБ щодо корегування схеми ОДР на вул. Лепкого, з
облаштуванням острівця безпеки та пішохідного переходу навпроти ЗОШ №11.
Звернення голови батьківського комітету Брюховецької І.С. щодо
облаштування острівця безпеки, освітлення та облаштування пішохідного
переходу міжбуд.№9 та №16 по вул. Лепкого.
11. Внесення змін в затвердженні схеми ОДР та розгляду проекту схеми
ОДР по вул. Вовчинецька та вул. Миколайчука.
вул. Бельведерська;
вул. Тичини (від вул. Манюха до вул. Довгої);
вул. Галицька – вул. Мартинця – вул. Л. Українки ;
вул. Галицькій на відрізку дороги від вул. Дністровської до парку Військових
ветеранів;
вул. Мельничука для нанесення дорожньої розмітки жовтого конверту перед
заїздом на майданчик для паркування МВК.
12.Щодо внесення змін в схеми ОДР з метою проведення конкурсу з
визначення операторів паркування по вул. Бельведерська, вул. Франка, вул.
Мельника,вул. Галицька та вул. Курбаса.
13. Звернення Департаменту містобудування, архітектури та культурної
спадщини з метою проведення першочергових заходів для запобігання значних
руйнувань будинку на вул. С. Стрільців,16 пропонуємо встановлення воріт у
проїзді будинку для регулювання руху транспортних засобів.
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14. Звернення директора Войтовича Р.П. ПП «Нічлава» щодо встановлення
дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» на в’їзді у двір з боку вул. Вагилевича.
15. Звернення КП « Муніципальна варта» щодо встановлення посту охорони
та автоматичного шлагбауму або іншого автоматичного обмежувача руху
транспортних засобів на розі вул. Мельничука – Крушельницької.
16. Звернення Бідочка П.С. щодо встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд
заборонено» та 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул. Ребета, а
також надання дозволу на встановлення тротуару за власний кошт вздовж
огорожі по вул. Ребета,5.
17. 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.
18. Звернення начальника Івано-Франківського МВ УДСНС Мацалака В.
про заборону встановлення автоматичних воріт на в’їзді до житлового будинку
по вул. Урожайна, 3.
19. Щодо встановлення дорожніх знаків 5. 35 «Пішохідний перехід» на вул.
Целевича – вул. Галицька, вул. П. Мирного – вул. Північний Бульвар.
20 Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо надання дозволу на
облаштування паркувального майданчика у дворі будинку № 101 по вул.
Коновальця.
21. Щодо демонтажу перильного огородження 1-секції по вул. Галицька біля
парку Військових ветеранів та буд.№64 по вул. Галицька з метою нанесення
дорожньої розмітки 1.15 «Позначення місць, де проїзну частину перетинає
доріжка для велосипедистів».
22. Щодо встановлення дорожнього знаку 3.2 «Рух механічних транспортних
засобів заборонено» вул. Мельничука,1 – вул. Площа Ринок.
23. Обмеження руху громадського транспорту по вул. Вовчинецька на
відрізку проїзної частини від Ж/Д моста до Костелу.
24. Звернення Паньківа Б.Й. щодо встановлення дорожнього знаку 5.38
«Місце для стоянки» з табличкою до дорожнього знаку 7.17 «Інваліди» у дворі
будинку №6 на вул. Тролейбусна.
25. Щодо встановлення болардів на вул. Мельничука та вул. Шевченка.
26. Звернення Голембйовського А.М. щодо встановлення дорожнього знаку
5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» на вул. Пулюя,1 біля першого під’їзду.
27. Звернення Футумайчука С.В. щодо самовільного встановлення
автоматично-розсувних воріт та огорожі ПП «Гал-Комфорт» за адресою с.
Вовчинець провулок Ключний,7.
28. Звернення ТзОВ «Спілка забудівників» щодо отримання ордеру на
проведення зовнішнього електропостачання будинку управління на вул.
Шкільна, 5.
29. Звернення Кулик М. І. щодо отримання ордеру на проведення каналізації
на вул. Демянів Лаз.
30. Звернення ПП «Вамбуд» щодо отримання ордеру на проведення мережі
каналізації в межах вул. В. Стуса-Миколайчука- Проектна.
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31.Звернення ТзОВ «Спілка забудівників» щодо отримання ордеру на
прокладання кабелю в траншеї ТП-184-РП-4.
32. Звернення Капущак С. В. щодо отримання ордеру для влаштування
зовнішнього водопроводу і каналізації на вул. Ключна, 12 с. Вовчинець.
33.Звернення ДСНС щодо обмеження руху на вул. Урожайна, 3.
34. Звернення мешканців будинку по вул. Івасюка щодо надання дозволу на
встановлення металевих огорож та автоматизованої брами за адресою
Івасюка,11.
35. Звернення безсмертного Г.П. щодо захисту пішохідної доріжки стовпцями
у дворі по вул. Пн. Бульвар, 1а.
36. Звернення ДЖКПБ щодо погодження облаштування піднятого переходу на
Дністровській, на виходу зі скверу «на валах».
37.Звернення УПП щодо влаштування обмежувача руху на вул. МельничукаКрушельницької у вигляді ланца.
38. Звернення УПП щодо встановлення боларда замість опускаючого
стовпчика біля Пасажу Гендербергів (в зв’язку з масовими заходами).
39. Щодо надання дозволу на виконання робіт по освітленню пішохідних
переходів, а саме:
1.вул.Коновальця, біля «Велмарту»;
2.вул.Галицька, вул. Дністровська, біля «Універмагу»;
3.вул.Чорновола(пологовий будинок);
4.вул.Чорновола,біля зупинки «Університет»;
5.вул.Чорновола,поворот на вул. Гординського;
6.вул.Сахарова, пологовий будинок
7.вул.Вовчинецька, біля ТЦ«Велес»;
8.вул.Пасічна( біля м-ну«Олімп»);
9.вул.Матейки, 34(біля МКЛ№1);
10.вул.Коновальця, 132(біля ОДКЛ);
11.вул.С.Бандери, 10Б, напроти м-ну «Практик».
40. Щодо перенесення дорожніх знаків по вул. Тичини, вул. Франка, вул.
Новгородська, вул. Гурика-Мазепи з металічних опор на розтяжку.

1.СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо перенесення зупинки
громадського транспорту з вул. С. Стрільців – вул. Незалежності до обласної
друкарні на вул. С. Стрільців.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
КП «МДК» перенести дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки
громадського транспорту» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки громадського
транспорту» до обласної друкарні на вул. С. Стрільців.
2. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Савчук О.В. щодо
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встановлення пристрою зниження швидкості руху (лежачий поліцейський) на
вул. Миколайчука,11 у дворі на проїзній частині дороги біля дитячого
майданчика.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує встановлення пристрою примусового зниження
швидкості руху (лежачий поліцейський) у дворі будинку вул. Миколайчука,11 за
кошти мешканців.
3. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Палійчука С.В. щодо
встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) по вул. Кисілевської (одного в районі скверу навпроти буд.№5) та
(одного ближче до перехрестя із вул. Й. Сліпого) також встановлення одного
пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул.
Білозіра (навпроти буд.№4).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити два пристрої примусового зниження швидкості руху
(лежачий поліцейський) на вул. Кисілевської,40 та на вул. Кисілевської,31(перед
перехрестям вул. Кисілевської - Й. Сліпого).
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..
4. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо
встановлення зупинки громадського транспорту нового зразка по вул Медична
(біля церкви).
ВИРІШИЛИ:
Погодити при наявності бюджетних коштів встановлення зупинки
громадського транспорту нового зразка по вул Медична (біля церкви).
5. СЛУХАЛИ: Звернення начальника ВП «Івано-Франківська
дистанція колії» Кащука В.Д. щодо надання дозволу на демонтаж під’їзних
колій №1,2,3,4 ВО «Спиртової та горілчаної промисловості» загальною
протяжністю 1600м. в тому числі стрілочні переводи №202, №206, №208, №
210, №214, №216, які перетинають вул. Крайківського та під’їзні колії №1,2
ВАТ «Берестпродторг» протяжністю613,2м. та колії №1 АТ «Прикарпатський
меблевий комбінат» протяжністю 766м. в тому числі СП №200 які перетинають
вул. Торгова.
ВИРІШИЛИ:
КБДР в межах компетенції не заперечує.
6. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту соціальної політики ОДА
управління соціального захисту населення С. Микицей щодо встановлення
дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» з табличкою 7.17 «Інваліди» на
вул.Курбаса,2 (біля приміщення департаменту соціальної політики ОДА).
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ВИРІШИЛИ:
КП «МДК» перенести стійку дорожнього знаку від пішохідного переходу
на 10м. в сторону вул. Грушевського та встановити на ній дорожній знак 5.38
«Місце для стоянки» з табличкою 7.17 «Інваліди».
7. СЛУХАЛИ: Звернення Петрикевича В.Б. щодо впорядкування
території по вул. Франка,17Б і 19А (між ЗОШ №5 та лікарнею) та переставити
дорожній знак, що забороняє стоянку на даній території.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ виготовити проект благоустрою території по вул. Франка,17Б і
19А (між ЗОШ №5 та лікарнею).
8. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку
заборонено» з табличкою 7.2.1 «Зона дії» на вул. Грюнвальдська,23.
ВИРІШИЛИ:
При розробленні схеми ОДР на вул. Грюнвальдська врахувати дану
пропозицію.
9. СЛУХАЛИ: Щодо повторного розгляду пит.14 протоколу №10 від
04.08.16р. звернення мешканців та депутата міської ради Федорук О.В.
щодо демонтажу воріт в арковому проїзді до буд.№47 по вул. Довга.
ВИРІШИЛИ:
Не розглядати питання до повного вирішення питання в суді.
10. СЛУХАЛИ: Щодо повторного розгляду пит.2 протоколу №14 від
30.09.16р. по вул. Лепкого пішохідного переходу навпроти ЗОШ №11 та
нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 «Зебра».
Звернення ДЖКПБ щодо корегування схеми ОДР на вул. Лепкого, з
облаштуванням острівця безпеки та пішохідного переходу навпроти ЗОШ №11.
Звернення голови батьківського комітету Брюховецької І.С. щодо
облаштування острівця безпеки, освітлення та облаштування пішохідного
переходу між буд.№9 та №16 по вул. Лепкого.
ВИРІШИЛИ:
КБДР повторно погоджує облаштування острівця безпеки, освітлення та
облаштування пішохідного переходу між буд.№9 та №19 по вул. Лепкого.
УПП у м. Івано - Франківську заперечує.
11. СЛУХАЛИ: Внесення змін в затвердженні схеми ОДР та розгляду
проекту схеми ОДР по вул. Вовчинецька та вул. Миколайчука.
вул. Бельведерська;
вул. Тичини (від вул. Манюха до вул. Довгої);
вул. Галицька - Мартинця - Л. Українки ;
вул. Галицькій на відрізку дороги від вул. Дністровської до парку Військових
ветеранів;
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вул. Мельничука для нанесення дорожньої розмітки жовтого конверту перед
заїздом на парковку МВК.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ нанести дорожню розмітку по вул. Вовчинецька по існуючій
розмітці нанесеній в 2016 році;
УТІЗ наносити дорожню розмітку по вул. Миколайчука по існуючій
розмітці нанесеній в 2016 році;
УТІЗ зафарбувати нанесену дорожню розмітку по вул. Бельведерська на
відрізку проїзної частини вулиці від перехрестя вул. Галицька – вул.
Бельведерська до перехрестя вул. Новгородська – вул. Бельведерська та нанести
відповідно до затвердженої схеми ОДР. Встановити відповідні дорожні знаки
5.5 «Дорога з одностороннім рухом»-1шт., 3.21»В’їзд заборонено»-1шт., 4.12
«Доріжка для велосипедистів»-2шт..
УТІЗ на вул. Тичини (від вул. Манюха до вул. Довгої) при нанесені
дорожньої розмітки звузити смугу велодоріжки до 1 м. та внести зміни в схему
ОДР;
УТІЗ на вул. Галицька – вул. Мартинця – вул. Л. Українки (довкола
корпусу медуніверситету) встановити односторонній рух та встановити
відповідні дорожні знаки, внести зміни в схеми ОДР;
УТІЗ нанести дорожню розмітку вул. Галицькій згідно затвердженої
схеми ОДР на відрізку проїзної частини вулиці від перехрестя вул. Дністровська
– вул. Галицька до парку Військових Ветеранів ;
УТІЗ нанести дорожню розмітку на вул. Мельничука 1.10.2 «Позначення
місць, де заборонено стоянку ДТЗ»( конверт жовтого кольору) перед заїздом на
майданчик для паркування МВК та внести відповідні зміни в схему ОДР.
12. СЛУХАЛИ: Щодо внесення змін в схеми ОДР з метою проведення
конкурсу з визначення операторів паркування по вул. Бельведерська,
вул.Франка, вул. Мельника, вул. Галицька та вул. Курбаса.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити схеми в КВП «Архітектурно планувальне бюро-ІФ» по
вул. Бельведерська, вул. Франка, вул. Мельника, вул. Галицька та вул. Курбаса,
після чого розробити документацію та оголосити конкурс з визначення
операторів паркування в м. Івано – Франківську.
13.
СЛУХАЛИ:
Звернення
Департаменту
містобудування,
архітектури та культурної спадщини з метою проведення першочергових
заходів для запобігання значних руйнувань будинку на вул. С. Стрільців,16
пропонуємо встановлення воріт в проїзді будинку для регулювання руху
транспортних засобів.
ВИРІШИЛИ:
КБДР пропонує прийняти рішення загальнобудинковими зборами всіх
дотичних будинків відповідно до Закону України «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирних будинках» відповідних будинків щодо
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заборони проїзду автотранспорту та встановлення воріт в арці на вул.
С.Стрільців,16.
14. СЛУХАЛИ: Звернення директора Войтовича Р.П. ПП «Нічлава»
щодо встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» на в’їзді у двір з
боку вул. Вагилевича.
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 з вул. Вагилевича.
КП «МДК» демонтувати дорожній знак 2.1 «Дати дорогу» при в’їзді у
двір з вул. Вагилевича.
15. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Муніципальна варта» щодо
встановлення посту охорони та автоматичного шлагбауму або іншого
автоматичного обмежувача руху транспортних засобів на розі вул. Мельничука
– Крушельницької.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення конкурсної закупівлі встановити два боларди на
вул. Мельничука – вул. Крушельницької.
16. СЛУХАЛИ: Звернення Бідочка П.С. щодо встановлення дорожнього
знаку 3.21 «В’їзд заборонено» та 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено»
на вул. Ребета, а також надання дозволу на встановлення тротуару за власний
кошт вздовж огорожі по вул. Ребета,5.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожніх знаків 3.21 «В’їзд заборонено» та 3.3
«Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул. Ребета.
КБДР рекомендує встановлення тротуару погодити з Департаментом
містобудування, архітектури та культурної спадщини.
17. 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 встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки
автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. Володимира
Великого, оскільки зупинка в схемі ОДР не передбачена. Заявнику направити
копію схеми ОДР.
18. СЛУХАЛИ: Звернення начальника Івано-Франківського МВ
УДСНС Мацалака В. про заборону встановлення автоматичних воріт на в’їзді
до житлового будинку по вул. Урожайна, 3.
ВИРІШИЛИ:
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Переадресувати звернення управителю даного будинку.
19. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35 «Пішохідний
перехід» на вул. Целевича-Галицька, П. Мирного - Північний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт
з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5. 35
«Пішохідний перехід»-4шт. на вул. Целевича – вул. Галицька, вул. П. Мирного –
вул. Північний бульвар.
20 СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
надання дозволу на облаштування майданчика для паркування у дворі будинку
№ 101 по вул. Коновальця.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує облаштування майданчика для паркування у дворі
будинку № 101 по вул. Коновальця за умови отримання згоди мешканців 75%
кв.м. в установленому законом порядку.
21. СЛУХАЛИ : Щодо демонтажу перильного огородження 1-секції по
вул. Галицька біля парку Військових ветеранів та буд.№64 по вул. Галицька з
метою нанесення дорожньої розмітки 1.15 «Позначення місць, де проїзну
частину перетинає доріжка для велосипедистів».
ВИРІШИЛИ:
КП «МДК» демонтувати секцію перильного огородження на перехресті
вул. Галицька – вул. Василіянок біля парку Військових Ветеранів для
можливості нанесення дорожньої розмітки 1.15 «Позначення місць, де проїзну
частину перетинає доріжка для велосипедистів».
22. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожнього знаку 3.2 «Рух
механічних транспортних засобів заборонено» вул. Мельничука,1 - площа
Ринок.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт
з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 3.2
«Рух механічних транспортних засобів заборонено»-1шт.на вул. Мельничука,1 –
вул. Площа Ринок.
23. СЛУХАЛИ: Щодо обмеження руху транспорту на відрізку проїзної
частини вулиці Вовчинецька від Ж/Д моста до Костелу.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ тимчасово змінити рух громадського транспорту по вул. Вовчинецька до
завершення ремонту даної вулиці від вул. Деповської по вул. Миру до вул.
Пстрака.
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24. СЛУХАЛИ: Звернення Паньківа Б.Й. щодо встановлення
дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» з табличкою до дорожнього знаку
7.17 «Інваліди» у дворі будинку №6 на вул. Тролейбусна.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити, дане питання не входить до компетенції КБДР.
25. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення болардів на вул. Мельничука та
вул. Шевченка.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ після проведення конкурсних процедур встановити боларди на вул.
Мельничука – вул. Крушельницької-2 шт. та на вул. Шевченка-2шт..
26. СЛУХАЛИ: Звернення Голембйовського А.М. щодо встановлення
дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» на вул. Пулюя,1 біля
першого під’їзду.
ВИРІШИЛИ:
Погодити згідно розробленої схеми ОДР.
УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.41.1
«Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса».
27. СЛУХАЛИ: Звернення Футумайчука С.В. щодо самовільного
встановлення автоматично-розсувних воріт та огорожі ПП «Гал-Комфорт» за
адресою с. Вовчинець провулок Ключний,7.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує звернутися в сільську раду с. Вовчинець так, як дане
питання відноситься до їх компетенції.
28. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Спілка забудівників» щодо
отримання ордеру на проведення зовнішнього електропостачання будинку
управління на вул. Шкільна, 5
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
29. СЛУХАЛИ: Звернення Кулик М. І. щодо отримання ордеру на
проведення каналізації на вул. Демянів Лаз.
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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30. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Вамбуд» щодо отримання ордеру на
проведення мережі каналізації в межах вул. В. Стуса – вул. Миколайчука – вул.
Проектна.
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.
31. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Спілка забудівників» щодо
отримання ордеру на прокладання кабелю в траншеї ТП-184-РП-4 на вул.
Дудаєва.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки проколом через дорогу із
застосуванням огородження та освітлення;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
32. СЛУХАЛИ: Звернення Капущак С. В. щодо отримання ордеру для
влаштування зовнішнього водопроводу і каналізації на вул. Ключна, 12 с.
Вовчинець.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує відправити за належністю в сільську раду с. Вовчинець
для отримання дозволу.
33.Звернення ДСНС щодо обмеження руху на вул. Урожайна, 3.
ВИРІШИЛИ:
Переадресувати звернення управителю даного будинку.
34. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку по вул. Івасюка щодо
надання дозволу на встановлення металевих огорож та автоматизованої брами
за адресою Івасюка,11.
ВИРІШИЛИ:
КБДР в межах компетенції не заперечує.
35. СЛУХАЛИ: Звернення Безсмертного Г.П. щодо захисту пішохідної
доріжки стовпцями у дворі по вул. Пн. Бульвар, 1а.
ВИРІШИЛИ:
УКБ врахувати при виконанні робіт з благоустрою.
36. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо погодження облаштування
піднятого переходу на Дністровській, на виходу зі скверу «на валах».
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ВИРІШИЛИ:
Погодити облаштування піднятого пішохідного переходу між будинками
№26 та №28 вул. Дністровська на виході зі скверу вали на вул. Дністровську.
37. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо влаштування обмежувача руху на
вул. Мельничука- вул. Крушельницької у вигляді ланца.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ встановити боларди на вул. Мельничука- вул. Крушельницької 2шт..
38. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення боларда замість
відкідного стовпчика біля Пасажу Гартенберг (в зв’язку з масовими заходами).
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
КП «МДК» відновити відкідний стовпчик біля Пасажу Гартенберг.
39. СЛУХАЛИ: Щодо надання дозволу на виконання робіт по
освітленню пішохідних переходів, а саме:
1.вул.Коновальця, біля «Велмарту»;
2.вул.Галицька, вул. Дністровська, біля «Універмагу»;
3.вул.Чорновола(пологовий будинок);
4.вул.Чорновола,біля зупинки «Університет»;
5.вул.Чорновола,поворот на вул. Гординського;
6.вул.Сахарова(пологовий будинок);
7.вул.Вовчинецька, біля ТЦ«Велес»;
8.вул.Пасічня, біля м-ну«Олімп»;
9.вул.Матейки, 34(біля МКЛ№1);
10.вул.Коновальця, 132(біля ОДКЛ);
11.вул.С.Бандери, 10Б, напроти м-ну «Практик».
12. вул. Довженка, 18
ВИРІШИЛИ:
Погодити виконання робіт по освітленню пішохідних переходів на
зазначених адресах.
40. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення дорожніх знаків по вул. Тичини,
вул. Франка, вул. Новгородська, вул. Гурика – вул. Г. Мазепи з металічних опор
на розтяжку.
ВИРІШИЛИ:
КП «МДК» перенести дорожні знаки з металічних опор на розтяжки над
смугою для руху, а саме:
- вул. Тичини біля буд.№50та №61А 3.21 «В’їзд заборонено»-1шт.,4.12
«Доріжка для велосипедистів»-1шт.,7.9 «Смуга руху»-2шт..
- вул. Франка,12 - 3.21 «В’їзд заборонено»-1шт.,4.12 «Доріжка для
велосипедистів»-1шт.,7.9 «Смуга руху»-2шт..
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- вул. Франка – вул. Гнатюка - 3.21 «В’їзд заборонено»-1шт.,4.12
«Доріжка для велосипедистів»-1шт.,7.9 «Смуга руху»-2шт..
- вул. Франка – вул. Коперніка - 3.21 «В’їзд заборонено»-1шт.,4.12
«Доріжка для велосипедистів»-1шт.,7.9 «Смуга руху»-2шт..
- вул. Франка – вул. Павлика- 3.21 «В’їзд заборонено»-1шт.,4.12
«Доріжка для велосипедистів»-1шт.,7.9 «Смуга руху»-2шт..
- вул. Новгородська (біля м-ну «Кодак») 3.21 «В’їзд заборонено»-1шт.
На вул. Гурика - вул. Мазепи перенести дорожній знак 2.1 «Дати дорогу»1шт. за світлофор ближче до вул. Мазепи.

Заступник голови комісії з питань безпеки дорожнього руху
Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

В.Войтик

І.Щурик
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