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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 9 від 14.07.2017року 

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»; 

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

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Сердюк О. М. – заст. начальника УПП в м. Івано-Франківську. 

 

Порядок денний: 

1. Звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо можливості 

облаштування заїзних кишень для паралельного паркування по вул. 

Незалежності, 83. 

Висновок робочої групи після обстеження: 

На час обстеження розміри вказані в схемі відповідають дійсності. 

Доцільність облаштування п'яти паркомісць згідно схеми. 

 2. Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.15 «Велопереїзд» на вул. 

Галицька – Військових Ветеранів, Галицька- Північний бульвар, Галицька – 

Василіянок, Грушевського – Мартинця, Лепкого – Незалежності, Галицька- 

Довга, Галицька –Пулюя. 

Висновок робочої групи після обстеження: 

На час обстеження встановлено: 

1. На перехресті вул. Галицька - Північний бульвар облаштований виїзд 

велодоріжки на вул. Галицьку виходить на існуючий пішохідний перехід. 

Комісія пропонує нанести розмітку 1.15 «Велопереїзд»  на частину пішохідного 
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переходу зі ззміщенням останнього на 1м в сторону світлофора. 

2. На перехресті вул. Василіянок – Галицька та на перехресті Галицька – 

Військових Ветеранів нанести розмітку 1.15 «Велопереїзд» згідно з проектом 

влаштування велодоріжки по парній стороні по вул Галицька. 

На перехресті вул. Галицька – Військових Ветеранів зменшити напрямний 

острівець перед пішохідним переходом до 10м та змінити напрямок 

велопереїзду по проїздній частині, оскільки ширина тротуару до 1,5м. 

3. Вул. Грушевського – Мартинця –позиція УПП не наносити так, як з 

двох сторін пішохідна зона 1.14.1. 

4. Вул. Лепкого –Незалежності позиція ДЖКПБ не наносити, оскільки 

немає неохідності. 

5. Вул. Галицька-Пулюя та вул. Галицька - Довга на схемі ОДР не 

зазначено чітко, що велодоріжка перетинає вул. Галицьку. 

3. Звернення Хмеляка І.М. та Костів Л.В. щодо нанесення дорожньої 

розмітки «Пішохідний перехід» та встановлення дорожнього знаку 5.35 

«Пішохідний перехід» по вул. Надрічна між ТЦ «Бізон» (маг. «Торба») та 

заїздом на вул. Чумака. 

4. Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.14.4 по вул. Коновальця - 

С.Стецько 1.14.4 «Позначення нерегульованого пішохідного переходу» для 

сліпих пішоходів. 

5. Щодо встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на 

вул. Крушельницької зі сторони вул. Курбаса. 

6. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний 

перехід» на вул. Шевченка. 

7.Звернення ОСББ «Весняна оселя» щодо встановлення 3 пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Кисілевської 

в районі буд. №40 -42, магазини «Смак» та «Симон», поштове відділення №2 та 

провести капітальний та поточний ремонт міжбудинкових проїздів на 

прибудинковій території по вищевказаних адресах. 

 8. Звернення повторно мешканців буд.№3А по вул. С. Стецько щодо 

обмеження заїзду стороннього транспорту у двір даного будинку. 

9. Звернення жителів вул. Ботанічна щодо заборони руху вантажних 

транспортних засобів та встановлення відповідних дорожніх знаків по вул. 

Ботанічна (поворот з вул. Коновальця за залізничним переїздом). 

 10. Звернення директора ТОВ «Юридична компанія «Індекс» щодо 

демонтажу самовільно встановленого дорожнього руху 3.21 «В’їзд заборонено» 

з табличкою до нього «Крім мешканців будинку» на вул. Залізнична,49 - вул. 

Гаркуші,36. 

11. Звернення БО «Тепле місто» щодо надання дозволу на встановлення 

станції для зарядки автомобілів на електричній тязі для встановлення зарядки 

для електромобілів на вул.Грюнвальдська,4А. 

12. Звернення ТОВ «ПАККО» щодо надання дозволу за власні кошти 

встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено» біля буд. №3 по вул. 

Шевченка дія якого має розповсюджуватися саме на територію, яка знаходиться 
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вздовж буд. №1 на вул. Шевченка до рампи, яка належить супермаркет 

«ВОПАК». 

13. Звернення ТзОВ «Стандарт-ІФ» щодо розгляду та погодження 

схеми заїзду до будівельного майданчика на вул. Федьковича,43, оскільки іншої 

можливості заїзду будівельної техніки до будівельного майданчика не має. 

14. Звернення УПП щодо зміни напрямку одностороннього руху на вул. 

Курбаса в протилежний напрямок в сторону вул. Грушевського від перехрестя 

вул. Лесі Українки – Крушельницької. 

15. Звернення УПП щодо встановлення інформаційних табличок біля 

пішохідних переходів та на парковочних місцях для інвалідів. 

16. Звернення УПП щодо розміщення на пішохідних переходах світлової 

сигналізації у вигляді мерехтіння червоним або жовтим кольором, яка буде 

спрацьовувати під час виходу пішоходів на проїзджу частину. 

17. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

встановлення обмежуючих проїзду стовпців у арці пішохідного переходу у двір 

будинку №132А по вул. Коновальця. 

18. Звернення Король Світлани щодо отримання дозволу на 

встановлення шлагбауму за адресою Мазепи 1 

19. Звернення Цікель І. І. щодо облаштування зупинки на вул. 

Володимира Великого (повторно) 

20. Електронне звернення щодо розширення тротуару на розі вул. 

Княгинин і Ковальської 

21. Питання встановлення парклету біля ресторану «Повидло» 
22. Звернення ТОВ «Електрополюс-ІФ» щодо прокладання кабельної 

лінії і встановлення світильників на площі Міцкевича. 

23. Звернення ТОВ «Будівельна компанія «Аура третього 

тисячоліття» щодо будівництва дощової каналізації на вул. Вербицького. 

24. Звернення ООО ВУТ «Просвіта» щодо надання дозволу на 

прокладання електричного кабелю від ТП 83 до Народного дому «Просвіта» на 

вул. Грушевського, 18. 

25. Звернення Гавриш Р. М. щодо надання дозволу на прокладання 

водопроводу до житлового будинку на розі вулиць Незалежності-Залізнична. 

26. Звернення Семянів Наталія Михайлівна щодо надання дозволу на 

врізку до зовнішніх мереж водопостачання та каналізації на вул. Сеченова, 34. 

27. Звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання дозволу на 

прокладання  КЛ-0,4 від ТП-5 та ТП-59 до ВРП-0,4 кВ на вул. Січових 

Стрільців. 

28. Звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання дозволу на 

прокладання  електрокабелю по вул. Л. Курбаса, 5. 

29. Звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання дозволу на 

встановлення розвантажувальної ТП на вул. Ленкавського (садове товариство 

«За мир»). 

30. Звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання дозволу на 

прокладання електрокабелю на вул. Бельведерська, 35-37. 
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31. Звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання дозволу на 

прокладання електрокабелю на вул. Федьковича, 43. 

32. Повторне 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. 

33. Звернення о. Романа Кузьмінського щодо отримання дозволу на 

встановлення тимчасової огорожі на частині пішохідного тротуару для 

проведення робіт по фасаду будинку на вул. Желехівського, 7. 

34. Повторне звернення мешканців вул. Мазепи, 91 щодо встановлення 

воріт, огорожі та проведення благоустрою дворової території. 

 35. Прохання мешканців демонтувати штучні перешкоди (бетонні 

блоки), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці В. Чорновола, між 

будинками 142-144, що перешкоджають під’їзду транспорту до житлового 

будинку. 

 36. Прохання мешканців демонтувати штучні перешкоди (бетонні 

блоки), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці В. Чорновола, між 

будинками 140-142, що перешкоджають під’їзду транспорту до житлового 

будинку.  

 37. Прохання мешканців демонтувати штучні перешкоди (бетонні 

блоки), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці В. Чорновола, між 

будинками 138-140, що перешкоджають під’їзду транспорту до житлового 

будинку. 

 38. Прохання мешканців демонтувати штучні перешкоди (бетонні блоки, 

стовпчики), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці Є. Коновальця, 

поруч будинку 124А, що перешкоджають під’їзду транспорту до житлового 

будинку. 

39. Щодо встановлення світлофорних об’єктів на перехресті вул. 

Галицька – Целевича. 

40. Звернення депутата міської ради Палійчука С.В. щодо надання 

ордеру на виконання земляних робіт по будівництву каналізації по вул. 

Вербицького з під’єднанням дощового колектора на вул. Хоткевича. 

 41. Щодо перенесення світлофорних об’єктів з вул. Мазепи- Гурика на 

вул. Сорохтея 

 42. Звернення ДЖКПБ щодо погодження титульних списків на установку 

перильних загороджень та обмежуючих пристроїв на 2017рік. 

 43. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо 

встановлення зеленої стрілки на світлофорі на вул. Незалежності-Бандери. 

 
 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо 

можливості облаштування заїзних кишень для паралельного паркування по вул. 

Незалежності, 83. 
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ВИРІШИЛИ: 
ТОВ «Ельдорадо» пред’явити візуальний проект облаштування заїзних 

кишень для паралельного паркування по вул. Незалежності, 83 та винести на 

наступне засідання КБДР. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.15 «Велопереїзд» 

на вул. Галицька – Військових Ветеранів, вул. Галицька- Північний бульвар, вул. 

Галицька – Василіянок, вул.  Грушевського – Мартинця, вул. Лепкого – 

Незалежності, вул. Галицька- Довга, вул. Галицька –Пулюя. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.15 «Велопереїзд» на вул. Грушевського 

– Мартинця, вул. Галицька-Довга(через вул. Довга) та вул. Галицька –

Пулюя(через вул. Пулюя). 

На вул. Лепкого – Незалежності дорожню розмітку 1.15 «Велопереїзд» не 

наносити. 

ДЖКПБ в межах проекту будівництва велодоріжок нанести холодним 

пластиком дорожню розмітку 1.15 «Велопереїзд» на вул. Галицька – Військових 

Ветеранів (через вул. Галицьку та вул. В. Ветеранів), вул. Галицька – 

Василіянок (через вул. Василіянок) та вул. Галицька - Північний бульвар (через 

вул. Галицьку) після облаштування напрямку виїзду велодоріжок на проїзну 

частину вулиць. 

УТІЗ після виконання вищевказаних робіт внести відповідні зміни в 

схеми ОДР. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення Хмеляка І.М. та Костів Л.В. щодо нанесення 

дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» та встановлення дорожнього знаку 

5.35 «Пішохідний перехід» по вул. Надрічна між ТЦ «Бізон» (маг. «Торба») та 

заїздом на вул. Чумака. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт 

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

5.35 «Пішохідний перехід»-1шт..Нанести дорожню розмітку 1.14.1«Пішохідний 

перехід» по вул. Надрічна між ТЦ «Бізон» (маг. «Торба») та заїздом на вул. 

Чумака та внести відповідні зміни в схему ОДР. 

 

4. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.14.4 по вул. 

Коновальця - С.Стецько 1.14.4 «Позначення нерегульованого пішохідного 

переходу для сліпих пішоходів». 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ після проведення тендеру  нанести дорожню розмітку 1.14.4 по вул. 

Коновальця - С.Стецько 1.14.4 «Позначення нерегульованого пішохідного 

переходу для сліпих пішоходів». 

 

5. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд 
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заборонено» на вул. Крушельницької зі сторони вул. Курбаса. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

УТІЗ внести зміни в схему ОДР. 

 

6. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 

«Пішохідний перехід» на вул. Шевченка. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити так, як немає необхідності. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ «Весняна оселя» щодо встановлення 3 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. 

Кисілевської в районі буд. №40 -42, магазини «Смак» та «Симон», поштове 

відділення №2 та провести капітальний та поточний ремонт міжбудинкових 

проїздів на прибудинковій території по вищевказаних адресах. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ встановити пристрої  примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) по вул. Кисілевської відповідно до попередніх рішень 

КБДР 3п.№5 від 13.05.17року та п.8 №12 від 16.08.16р. 

 8. СЛУХАЛИ: Звернення повторно мешканців буд.№3А по вул. С. 

Стецько щодо обмеження заїзду стороннього транспорту у двір даного будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ внести в титульні списки робіт по встановленню засобів 

обмеження руху(стовпчики) вздовж бордюрного каменю у дворі буд. №3А по 

вул. С. Стецько. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Ботанічна щодо заборони руху 

вантажних транспортних засобів та встановлення відповідних дорожніх знаків 

по вул. Ботанічна (поворот з вул. Коновальця за залізничним переїздом). 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

 10. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Юридична компанія 

«Індекс» щодо демонтажу самовільно встановленого дорожнього руху 3.21 

«В’їзд заборонено» з табличкою до нього «Крім мешканців будинку» на вул. 

Залізнична,49 - вул. Гаркуші,36. 

ВИРІШИЛИ: 
Без розгляду.  

Дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою до нього «Крім 

мешканців будинку» на вул. Залізнична,49 - вул. Гаркуші, 36 станом на 

14.07.2017 року демонтований. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення БО «Тепле місто» щодо надання дозволу на 

встановлення станції для зарядки автомобілів на електричній тязі для 
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встановлення зарядки для електромобілів на вул.Грюнвальдська,4А. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити при умові зміни місця встановлення станції для зарядки 

автомобілів на декілька метрів від запропонованого та переоформити графічні 

матеріали. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «ПАККО» щодо надання дозволу за 

власні кошти встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено» біля буд. 

№3 по вул. Шевченка дія якого має розповсюджуватися саме на територію, яка 

знаходиться вздовж буд. №1 на вул. Шевченка до рампи, яка належить 

супермаркет «ВОПАК». 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити за власні кошти встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку 

заборонено» біля буд. №3 на вул. Шевченка та нанести дорожню розмітку 1.10.2 

«Позначення місць де заборонено стоянку ДТЗ» на заїзді до рампи ТЦ «Вопак». 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Стандарт-ІФ» щодо розгляду та 

погодження схеми заїзду до будівельного майданчика на вул. Федьковича,43, 

оскільки іншої можливості заїзду будівельної техніки до будівельного 

майданчика не має. 

ВИРІШИЛИ: 
Перенести на наступне засідання КБДР. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо зміни напрямку одностороннього 

руху на вул. Курбаса в протилежний напрямок в сторону вул. Грушевського від 

перехрестя вул. Лесі Українки – Крушельницької. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

УТІЗ забезпечити виготовлення нової схеми ОДР по вул. Курбаса. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення інформаційних 

табличок біля пішохідних переходів та на парковочних місцях для інвалідів. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо розміщення на пішохідних 

переходах світлової сигналізації у вигляді мерехтіння червоним або жовтим 

кольором, яка буде спрацьовувати під час виходу пішоходів на проїзджу 

частину. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 
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17. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

встановлення обмежуючих проїзду стовпців у арці пішохідного переходу у двір 

будинку №132А по вул. Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ врахувати дану пропозицію при виконанні благоустрою даного 

двору на вул. Коновальця.132А. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення Король Світлани щодо отримання дозволу 

на встановлення шлагбауму за адресою Мазепи 1. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Цікель І. І. щодо облаштування зупинки на 

вул. Володимира Великого (повторно). 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

20. СЛУХАЛИ: Електронне звернення щодо розширення тротуару на 

розі вул. Княгинин і Ковальської. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмінити попереднє рішення  пит.10 протоколу №7 від 26.06.2017р. 
ДЖКПБ встановити перильне огородження на тротуарі на розі вул. 

Княгинин і Ковальської. 

 

21. СЛУХАЛИ: Питання встановлення парклету біля ресторану 

«Повидло». 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

ДЖКПБ розробити схему розташування парклету. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Електрополюс-ІФ» щодо 

прокладання кабельної лінії і встановлення світильників на площі Міцкевича. 

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. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Будівельна компанія «Аура третього 

тисячоліття» щодо будівництва дощової каналізації на вул. Вербицького. 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити при умові проведення розкопки у вихідний день в нічний час 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. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення ООО ВУТ «Просвіта» щодо надання 

дозволу на прокладання електричного кабелю від ТП 83 до Народного дому 

«Просвіта» на вул. Грушевського, 18. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення Гавриш Р. М. щодо надання дозволу на 

прокладання водопроводу до житлового будинку на розі вулиць Незалежності-

Залізнична. 

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. 

 

26. СЛУХАЛИ: Звернення Семянів Наталія Михайлівна щодо 

надання дозволу на врізку до зовнішніх мереж водопостачання та каналізації на 

вул. Сеченова, 34. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання 

дозволу на прокладання  КЛ-0,4 від ТП-5 та ТП-59 до ВРП-0,4 кВ на вул. 

Січових Стрільців. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

28. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання 

дозволу на прокладання  електрокабелю по вул. Л. Курбаса, 5. 

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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29. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання 

дозволу на встановлення розвантажувальної ТП на вул. Ленкавського (садове 

товариство «За мир»). 

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. 

 

30. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання 

дозволу на прокладання електрокабелю на вул. Бельведерська, 35-37. 

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 ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання 

дозволу на прокладання електрокабелю на вул. Федьковича, 43. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

32. СЛУХАЛИ: Повторне 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: 
Погодити при умові проведення розкопки до 15.09.2017р. 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. 

 

33. СЛУХАЛИ: Звернення о. Романа Кузьмінського щодо отримання 

дозволу на встановлення тимчасової огорожі на частині пішохідного тротуару 

для проведення робіт по фасаду будинку на вул. Желехівського, 7. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

 

34. СЛУХАЛИ: Повторне звернення мешканців вул. Мазепи, 91 щодо 

встановлення воріт, огорожі та проведення благоустрою дворової території. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 
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 35. СЛУХАЛИ: Прохання мешканців демонтувати штучні перешкоди 

(бетонні блоки), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці В. 

Чорновола, між будинками 142-144, що перешкоджають під’їзду транспорту до 

житлового будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
Муніципальній інспекції з благоустрою демонтувати штучні перешкоди 

(бетонні блоки), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці В. 

Чорновола, між будинками 142-144, що перешкоджають під’їзду транспорту до 

житлового будинку. 

 

36. СЛУХАЛИ: Прохання мешканців демонтувати штучні перешкоди 

(бетонні блоки), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці В. 

Чорновола, між будинками 140-142, що перешкоджають під’їзду транспорту до 

житлового будинку.  

ВИРІШИЛИ: 
Муніципальній інспекції з благоустрою демонтувати штучні перешкоди 

(бетонні блоки), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці В. 

Чорновола, між будинками 140-142, що перешкоджають під’їзду транспорту до 

житлового будинку.  

 

 37. СЛУХАЛИ: Прохання мешканців демонтувати штучні перешкоди 

(бетонні блоки), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці В. 

Чорновола, між будинками 138-140, що перешкоджають під’їзду транспорту до 

житлового будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
Муніципальній інспекції з благоустрою демонтувати штучні перешкоди 

(бетонні блоки), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці В. 

Чорновола, між будинками 138-140, що перешкоджають під’їзду транспорту до 

житлового будинку. 

 

 38. СЛУХАЛИ: Прохання мешканців демонтувати штучні перешкоди 

(бетонні блоки, стовпчики), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці Є. 

Коновальця, поруч будинку 124А, що перешкоджають під’їзду транспорту до 

житлового будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
Муніципальній інспекції з благоустрою демонтувати штучні перешкоди 

(бетонні блоки, стовпчики), які розташовані у міжбудинковому проїзді вулиці Є. 

Коновальця, поруч будинку 124А, що перешкоджають під’їзду транспорту до 

житлового будинку. 

 

39. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення світлофорних об’єктів на 

перехресті вул. Галицька – Целевича. 

ВИРІШИЛИ: 

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


___________________________________________________________________________ 

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 № 9від 14.07.2017року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 12 

Погодити. 

ТОВ «ПРОФ-ГРУП» та КП « Івано-Франківськміськсвітло» 

розробити циклограму. 

УТІЗ тримати на контролі здійснення експертизи робочого проекту ТОВ 

«ПРОФ-ГРУП» будівництва світлофорів на вул. Галицька – Целевича. 

 

40. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Палійчука С.В. 

щодо надання ордеру на виконання земляних робіт по будівництву каналізації 

по вул. Вербицького з під’єднанням дощового колектора на вул. Хоткевича. 

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. 

 

 41. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення світлофорних об’єктів з вул. 

Мазепи- Гурика на кут  вул. Сорохтея-Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: 
 КП « Івано-Франківськміськсвітло» розробити проектно кошторисну 

документацію. Надати пропозиції. 

 

 42. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо погодження титульних списків 

на установку перильних загороджень та обмежуючих пристроїв на 2017рік. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 

 

 43. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика 

щодо встановлення зеленої стрілки на світлофорі на вул. Незалежності-

Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 
 КП « Івано-Франківськміськсвітло» встановити зелену стрілку на 

світлофорі на вул. Незалежності-Бандери. 

 УПП взяти даний адрес на контроль щодо пропуску водіями пішоходів на 

пішохідному переході. 

 

 

 

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/

