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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 8 від 03.07.2017року 

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; 

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 «Івано-

Франківськводоекотехпром»; 

Рогів Н. М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Кузик Я. Б. – ведучий інженер управління капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 

Яковіна О. Б. – ст. інспектор сектору БДР УПП у м. Івано-Франківську; 

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

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

Франківська; 

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

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

Прокіпчук А.  А. - заступник директора департаменту-начальник управління 

генерального плану та містобудівного кадастру; 

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

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення ТзОВ «ПБС» щодо надання дозволу на перекриття вулиці 

набережної ім. Стефаника та погодження схеми ОДР під час виконання 

ремонтних робіт. 

2. Звернення УКБ щодо надання дозволу на проведення земляних робіт з 

частковим перекриттям вул. Надрічної, в районі магазину «ПАККО» для врізки 

дощової каналізації. 

http://www.mvk.if.ua/
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3. Звернення ТОВ «Івано - Франківськавтодор» щодо надання дозволу 

на перекриття вул. Б. Хмельницького для проведення робіт по асфальтуванню 

вулиці. 

4. М. Вітенко щодо необхідності влаштування кільця на перехресті 

вулиць Мазепи-Гурика. 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «ПБС» щодо надання дозволу на 

перекриття вулиці набережної ім. Стефаника та погодження схеми ОДР під час 

виконання ремонтних робіт. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити повне перекриття набережної ім. Стефаника в нічний час з 

22.00год.- до 06.00год. з обов’язковою присутністю регулювальників згідно 

затверджених нижче етапів.  

  ТзОВ «ПБС» розробити схеми об’їзду в нічний час та погодити з УПП у 

м. Івано – Франківську і надати в УТІЗ. 

 Роботи виконувати трьома етапами, на кожен етап тиждень часу: 

- І етап з 06.07.2017р.- по 12.07.2017р. від кільця вул. Мазепи до вул. 

Ленкавського; 

- ІІ етап з 13.07.2017р.- по 19.07.2017р. від вул.Ленкавського до вул. Берегова; 

- ІІІ етап з 20.07.2017р.- по 26.07.2017р. від вул.Берегова до вул. Галицька. 

  В денний час перекриття здійснювати згідно Схеми організації 

дорожнього руху під час виконання робіт на проїзній частині вуличної мережі 

(схема №7 РСТ 1966). 

 При проведенні робіт перекриття здійснювати пластиковими бочками з 

водою та використовувати інформаційні щити та дорожні знаки, які б 

зазделегіть попереджали про ведення ремонтних робіт і забезпечували 

можливість об’їзду перешкод.  

 По закінченню виконання робіт демонтувати інформаційні щити. 

 
2. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо надання дозволу на проведення 

земляних робіт з частковим перекриттям вул. Надрічної, в районі магазину 

«ПАККО» для врізки дощової каналізації. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити за умови розроблення схеми ОДР та погодження з УПП у м. 

Івано – Франківську. Схему ОДР надати в УТІЗ.  

 Роботи виконювати в нічний час 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. 

 

http://www.mvk.if.ua/
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3. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Івано - Франківськавтодор» щодо 

надання дозволу на перекриття вул. Б. Хмельницького для проведення робіт по 

асфальтуванню вулиці. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити перекриття вул. Б.Хмельницького терміном на три дні з 

03.07.2017р. по 05.07.2017р. 

УТІЗ повідомити перевізника маршруту №24 про перекриття вул. 

Б.Хмельницького. 

 

4. СЛУХАЛИ: М. Вітенка щодо необхідності влаштування кільця на 

перехресті вулиць Мазепи-Гурика. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 

скорегувати проект капітального ремонту вулиці Г. Мазепи і передбачити на 

перехресті Гурика-Мазепи кільце. 

2. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 

передбачити в проекті заміну світлофорів на перехресті вулиць Мазепи-С. 

Стрільців-Орлика. 

3. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою 

передбачити в проекті ремонту вул. Г. Мазепи нанесення пластиком дорожньої 

розмітки та заміну всіх дорожніх знаків. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   М. Вітенко 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                І.Щурик 

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

