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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 6 від 31.05.2017року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Оригінал: управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
копії: згідно з реєстром розсилки

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 «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;
Синишин В.І. – директор КП « Івано-Франківськміськсвітло»;
Строїч А.П. – депутат міської ради;
Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська.
Порядок денний:
1. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо влаштування
засобів додаткового привернення уваги водіїв перед пішохідним переходом на
вул. Деповська поруч буд. №59 з обох напрямків руху.
2. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо обмеження
заїзду стороннього транспорту у двори будинків № 3, 3А, 5, 7, 7А по вул. С.
Стецько.
3. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо влаштування
бетонних півкуль чи інших засобів обмеження заїзду автотранспортних засобів
на пішохідну частину поруч із буд.№1 по вул. Лепкого.
4. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо нанесення
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дорожньої розмітки пішохідний перехід на вул. Івасюка (поворот праворуч від
моста через річку Бистриця Надвірнянська).
5. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення
огорожі на вул.Незалежності,162 до повороту на вул. Нову.
6. Звернення депутата міської ради Палійчука С. В. щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) по вул. Деповській,81.
7. Звернення Байдюка В.М. щодо надання дозволу на облаштування
під’їзду до входу в приміщення для підвезення товарів на вул. Василіянок,62А.
8. Звернення Івано-Франківської дистанції колії Львівської залізниці
щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки
відповідно акту комісійного обстеження залізничних переїздів дистанції колії
Львівської залізниці (додаток додається)
9. Звернення ТОВ «ЖЕД Експрес-Комфорт» та мешканців буд.№10 по
вул. Чорновола щодо встановлення при в’їзді в двір дорожнього знаку 3.21
«В’їзд заборонено» з табличкою «окрім мешканців даного будинку» у зв’язку з
паркуванням сторонніх транспортних засобів.
10. Звернення Артим Л.М. та мешканців буд.№53 по вул. Галицька
щодо встановлення при в’їзді в двір вул. Галицька,53 дорожнього знаку 3.1 «Рух
заборонено» у зв’язку з паркуванням сторонніх транспортних засобів.
11.Звернення УПП щодо розгляду пропозицій із внесенням змін в схеми
ОДР.
12. Звернення Зуєва А.С. щодо внесення корективів у схему руху на вул.
Франка. Пропонується ліквідувати парко місця біля фтизіопульмогологічного
диспансеру, за рахунок чого організувати дві смуги руху в сторону вул.
Незалежності починаючи від ЗОШ №3. Разом з тим можна продовжити контр
смугу до самого перехрестя, щоб вона мала логічний початок і завершення.
13. Звернення ДЖКПБ щодо розгляду зміни конфігурації та схеми ОДР
на ділянці вул. Ленкавського від Короля Данила до Левицького.
14. Звернення ДЖКПБ щодо погодження влаштування підвищених
пішохідних переходів на об’єкті реконструкції тротуару з облаштуванням
велодоріжки по непарній стороні вул. Галицької в м-ні «Пасічна».
15. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення дорожніх знаків 4.12 на
велодоріжках по вул. Пн. Бульвар. та 4.22 на вул. Галицькій.
16. Електронне звернення мешканців Пд. Бульвару щодо влаштування
пішохідного переходу по навпроти будинку №33.
17. Електронне звернення підприємця О.Плиторака з проханням
надати дозвіл на встановлення за власні кошти велостійок між лунками дерев
на тротуарі по вул. Мазепи, 38.
18. Електронне звернення О. Литвиненка та Б. Пашковського щодо
заборони паркування на ділянці вулиці Вітовського від Лесі Українки до Площі
Ринок. Існує реальна проблема та ускладнення руху тисяч пішоходів через
паркування менш ніж 10 автомобілів з порушенням ПДР.
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19. Звернення мешканців вул. Височана щодо встановлення знаку 3.3
«Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул. Височана.
20. Звернення Гнатковської І. В. щодо надання дозволу на проведення
земляних робіт по заміні трубопроводу по вул. Гулака Артемовського, 7а.
21. Звернення Савченко О. Ю. щодо надання дозволу по проведенню
мереж водопроводу і каналізації на вул. Міхновського, 19/2.
22. Звернення ПП «Трейд Груп» щодо надання дозволу на проведення
водопроводу на вул. Калуське шосе, об’єкт «Соборне».
23. Щодо облаштування тротуарної доріжки на підході до пішохідного
переходу на вул. Вовчинецька,178 (птахокомбінат) та вул.Бельведерська,40.
24. Звернення УПП щодо незаконного встановлення МАФ на вул.
Хоткевича біля «Зорепаду».
25. Звернення директора Департаменту культури Загурської Н.Л.
щодо встановлення дорожнього знаку 1.33 «Діти» або пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) також підсвітки пішохідних
переходів поблизу музичних шкіл, а саме:
1. ДМШ №1 на вул. Незалежності,46;
2. ДМШ №2 на вул. Січових Стрільців,88А;
3. ДМШ №3 на вул. Галицька,101.
26. Звернення жителів вул. Барнича (мікрорайон Опришівці) щодо
встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» з
табличкою СУ-612 та ремонту дороги на вул. Барнича.
27. Звернення мешканців буд. №69,71,71а,73,75 на вул. С. Бандери
щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на перехресті вул. С. Бандери – С. Стецько.
28. Звернення Пронь С. Г. щодо дозволу на встановлення воріт в арці
по вул. Січових Стрільців, 16 (повторно).
29. Звернення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» щодо
надання дозволу на будівництво і монтаж нової ділянки тепломережі на вул.
Хоткевича, 46 к.5.
30. Звернення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» щодо
надання дозволу на заміну двох переходів теплової мережі через дорогу по вул.
Сухомлиського, 4 к. 3.
31. Звернення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» щодо
надання дозволу на винесення існуючої ділянки тепломережі по вул. СтусаМиколайчука.
32. Звернення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» щодо
надання дозволу для реконструкції існуючої ділянки магістральної теплової
мережі.
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1.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
влаштування засобів додаткового привернення уваги водіїв перед пішохідним
переходом на вул. Деповська поруч буд. №59 з обох напрямків руху.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити огорожу на вул. Деповська навпроти буд. №59 поруч
бетонної огорожі
УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт
з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 5.35
«Пішохідний перехід»-2 шт. та внести відповідні зміни в схему ОДР.
2. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
обмеження заїзду стороннього транспорту у двори будинків № 3, 3А, 5, 7, 7А по
вул. С. Стецько.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити в зв’язку з тим, що даний проїзд не є небезпечний.
3. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
влаштування бетонних півкуль чи інших засобів обмеження заїзду
автотранспортних засобів на пішохідну частину поруч із буд.№1 по вул.
Лепкого.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити засоби обмеження руху у вигляді півкуль від вул.
Лепкого,1 до ЗОШ-11.
4. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід на вул. Івасюка (поворот
праворуч від моста через річку Бистриця Надвірнянська).
ВИРІШИЛИ:
Пішохідний перехід передбачений в робочому проекті по облаштуванню
кільця на перехресті вул. Івасюка – вул. Незалежності – вул. Микитинецька –
вул. Тисменицька.
5. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
встановлення огорожі на вул.Незалежності,162 до повороту на вул. Нову.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити огорожу на вул. Незалежності від буд.№162 до
повороту на вул. Нову.
6. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Палійчука С. В. щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) по вул. Деповській,81.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт
з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку
1.33 «Діти» та внести відповідні зміни в схему ОДР.
7. СЛУХАЛИ: Звернення Байдюка В.М. щодо надання дозволу на
облаштування під’їзду до входу в приміщення для підвезення товарів на вул.
Василіянок,62А.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити в облаштуванні під’їзду на вул. Василіянок,62А так, як дане
місце знаходиться на перехресті вул. Василіянок – вул. Гарбарська, що
суперечить правилам дорожнього руху та буде збільшувати ризик аварійності.
8. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківської дистанції колії
Львівської залізниці щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення
дорожньої розмітки відповідно акту комісійного обстеження залізничних
переїздів дистанції колії Львівської залізниці.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт
з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків та
нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту комісійного обстеження
залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці.
9. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «ЖЕД Експрес-Комфорт» та
мешканців буд.№10 по вул. Чорновола щодо встановлення при в’їзді в двір
дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою «окрім мешканців
даного будинку» у зв’язку з паркуванням сторонніх транспортних засобів.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» з
табличкою «окрім мешканців даного будинку». Комісія рекомендує встановити
огорожу в межах відведеної земельної ділянки прибудинкової території з
погодженням в департаменті містобудування, архітектури та культурної
спадщини.
10. СЛУХАЛИ: Звернення Артим Л.М. та мешканців буд.№53 по вул.
Галицька щодо встановлення при в’їзді в двір вул. Галицька,53 дорожнього
знаку 3.1 «Рух заборонено» у зв’язку з паркуванням сторонніх транспортних
засобів.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено».
Комісія рекомендує створити ОСББ та відведення земельної ділянки
прибудинкової території.
11. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо розгляду пропозицій із внесенням
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змін в схеми ОДР.
ВИРІШИЛИ:
Вул. Галицька:
- на відрізку проїзної дороги від вул. Дністровська до вул. Військових
Ветеранів нанести дорожню розмітку відповідно до затвердженої
схеми ОДР в 2015 році.
- на відрізку проїзної дороги від перехрестя вул. Галицька – вул. Пасічна
– вул. Тролейбусна до вул. Калуське шосе нанести дорожню розмітку
відповідно схеми запропонованої УПП та внести зміни в схему ОДР;
Вул. Новгородська нанести дорожню розмітку 1.2 жовтого кольору, яка
поділяє смуги руху та відокремлює смугу для маршрутних транспортних
засобів на відрізку проїзної дороги від вул. Бельведерської до вул. Тичини;
Вул. Дністровська нанести дорожню розмітку 1.2 жовтого кольору, яка
поділяє смуги руху та відокремлює смугу для маршрутних транспортних
засобів;
Вул. Грюнвальдська, вул. Вовчинецька нанести дорожню розмітку 1.5
на ділянці проїзної дороги де зазначені місця для паркування;
Вул. Тичини, вул. Гаркуші, вул. Лепкого - нанести дорожню розмітку
відповідно до існуючої нанесеної дорожньої розмітки в 2016 році;
Вул. Крушельницької - нанести дорожню розмітку, демонтувати
встановлені дорожні знаки, які не відповідають схемі ОДР та встановити
відповідні дорожні знаки згідно затвердженої схеми ОДР.
Внести відповідні зміни в схеми ОДР по вищевказаних вулицях по факту після
нанесення дорожньої розмітки.
12. СЛУХАЛИ: Звернення Зуєва А.С. щодо внесення корективів у
схему руху на вул. Франка. Пропонується ліквідувати парко місця біля
фтизіопульмогологічного диспансеру, за рахунок чого організувати дві смуги
руху в сторону вул. Незалежності починаючи від ЗОШ №3. Разом з тим можна
продовжити контр смугу до самого перехрестя, щоб вона мала логічний початок
і завершення.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у зв’язку з тим, що дорожня розмітка нанесена відповідно до
затвердженої схеми організації дорожнього руху погодженої управлінням ДАІ
УМВС України Івано-Франківської області 11.05.2015р.
13. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо розгляду зміни конфігурації
та схеми ОДР на ділянці вул. Ленкавського від Короля Данила до Левицького.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
14. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо погодження влаштування
підвищених пішохідних переходів на об’єкті реконструкції тротуару з
облаштуванням велодоріжки по непарній стороні вул. Галицької в м-ні
«Пасічна».
___________________________________________________________________________
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua

ПРОТОКОЛ № 6від 31.05.2017року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 10

ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР.
15. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення дорожніх
знаків 4.12 на велодоріжках по вул. Пн. Бульвар. та 4.22 на вул. Галицькій.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт
з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 4.12
«Доріжка для велосипедистів»-4шт. по вул. Пн. Бульвар та внести відповідні
зміни в схему ОДР.
Встановити дорожні знаки 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів»
-4шт. на вул. Галицькій на відрізку від вул. Довга до моста через Б.
Солотвинську.
16. СЛУХАЛИ: Електронне звернення мешканців Пд. Бульвару щодо
влаштування пішохідного переходу по навпроти будинку №33.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ нанести дорожню розмітку пішохідний перехід на вул. Пд. Бульвар
навпроти будинку №33 після чого внести зміни в схему ОДР.
17. СЛУХАЛИ: Електронне звернення підприємця О.Плиторака з
проханням надати дозвіл на встановлення за власні кошти велостійок між
лунками дерев на тротуарі по вул. Мазепи, 38.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
18. СЛУХАЛИ: Електронне звернення О. Литвиненка та Б.
Пашковського щодо заборони паркування на ділянці вулиці Вітовського від
Лесі Українки до Площі Ринок. Існує реальна проблема та ускладнення руху
тисяч пішоходів через паркування менш ніж 10 автомобілів з порушенням ПДР.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ перенести від ресторану «Легенда» та встановити засоби
обмеження руху у вигляді півкуль або кубіків на в’їзді до Ратуші на перехресті
вул. Вітовського - вул. Міцкевича – вул. Л. Українки.
19. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Височана щодо
встановлення знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул.
Височана.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Оскільки дана вулиця відноситься до промислової зони.
20. СЛУХАЛИ: Звернення Гнатковської І. В. щодо надання дозволу на
проведення земляних робіт по заміні трубопроводу по вул. Гулака
Артемовського, 7а.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки у вихідні дні 1 день в ночі 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.
21. СЛУХАЛИ: Звернення Савченко О. Ю. щодо надання дозволу по
проведенню мереж водопроводу і каналізації на вул. Міхновського, 19/2.
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.
22. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Трейд Груп» щодо надання дозволу на
проведення водопроводу на вул. Калуське шосе, об’єкт «Соборне».
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.
23. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування тротуарної доріжки на підході до
пішохідного переходу на вул. Вовчинецька,178 (птахокомбінат) та
вул.Бельведерська,40.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ облаштувати тротуарну доріжку на підході до пішохідних
переходів на вул. Вовчинецька,178 (птахокомбінат) та вул.Бельведерська,40.
24. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо незаконного встановлення МАФ
на вул. Хоткевича біля «Зорепаду».
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доручити муніципальній інспекції з благоустрою провести
обстеження щодо незаконного встановлення МАФ на вул. Хоткевича біля
магазину «Зорепад».
25. СЛУХАЛИ: Звернення директора Департаменту культури
Загурської Н.Л. щодо встановлення дорожнього знаку 1.33 «Діти» або
пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) також
підсвітки пішохідних переходів поблизу музичних шкіл, а саме:
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1. ДМШ №1 на вул. Незалежності,46;
2. ДМШ №2 на вул. Січових Стрільців,88А;
3. ДМШ №3 на вул. Галицька,101.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт
з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 1.33
«Діти»:
- ДМШ №1 на вул. Незалежності,46-1шт.;
- ДМШ №2 на вул. Січових Стрільців,88А-1шт.;
- ДМШ №3 на вул. Галицька,101-1шт..
26. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Барнича (мікрорайон
Опришівці) щодо встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних
автомобілів заборонено» з табличкою СУ-612 та ремонту дороги на вул.
Барнича.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити щодо встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних
автомобілів заборонено» з табличкою СУ-612 на вул. Барнича. Оскільки дана
вулиця відноситься до промислової зони.
ДЖКПБ обстежити вул. Барнича щодо ремонту дороги.
27. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців буд. №69,71,71а,73,75 на вул. С.
Бандери щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на перехресті вул. С. Бандери – С. Стецько.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на перехресті вул. С. Бандери – С. Стецько.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Пронь С. Г. щодо дозволу на встановлення
воріт в арці по вул. Січових Стрільців, 16 (повторно).
ВИРІШИЛИ:
Опираючись на звіт про технічний стан частини буд. №16 по вул. Січових
Стрільців Івано-Франківської філії ДП «НДІ Проектреконструкція» УТІЗ після
проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з встановлення
дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух
заборонено» -1шт. та внести відповідні зміни в схему ОДР.
29.СЛУХАЛИ:
Звернення
ДМП
«ІваноФранківськтеплокомуненерго» щодо надання дозволу на будівництво і
монтаж нової ділянки тепломережі на вул. Хоткевича, 46 к.5.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебнем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
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- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
30.
СЛУХАЛИ:
Звернення
ДМП
«ІваноФранківськтеплокомуненерго» щодо надання дозволу на заміну двох
переходів теплової мережі через дорогу по вул. Сухомлинського, 4 к. 3.
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
ДМП
«ІваноФранківськтеплокомуненерго» щодо надання дозволу на винесення існуючої
ділянки тепломережі по вул. Стуса-Миколайчука.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки з обходженням скверу 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:
Звернення
ДМП
«ІваноФранківськтеплокомуненерго» щодо надання дозволу для реконструкції
існуючої ділянки магістральної теплової мережі по вул. Стуса,15,15а,17.
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.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

І.Щурик
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