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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 10 від 04.08.2017року 

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: 

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»; 

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; 

Царьов В.С. - начальник сектору безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в м. Івано Франківську; 

Строїч А.П. – депутат міської ради; 

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

Франківська; 

Шутка В.М.– заст. дир. КП « Івано-Франківськміськсвітло». 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо можливості 

облаштування заїзних кишень для паралельного паркування по вул. 

Незалежності, 83. 

 14.07.207р. винесено на КБДР та вирішено ТОВ «Ельдорадо» пред’явити 

візуальний проект облаштування заїзних кишень для паралельного паркування 

по вул. Незалежності, 83. 

 2. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний 

перехід» на перехресті вул. Сорохтея – вул. Чорновола. 

3. 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. 

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 № 10 від 04.08.2017року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 14 

14.07.207р. винесено на КБДР та вирішено перенести на наступне засідання 

КБДР. 

 4. Звернення Івано-Франківської громадської обласної асоціації 

інвалідів ВОІ СОІУ щодо благоустрою території біля організації на вул. 

Молодіжна,54 (відремонтувати дорогу та пандус). 

 5. Звернення Івано-Франківського міськрайонного відділу ДУ 

«Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» щодо розвантаження руху 

автотранспорту для зменшення концентрації азоту діоксиду, вуглецю оксиду, 

пилу на вказаних вулицях та перехрестях, а саме: 

- вул. Дністровська,53 азоту діоксиду, (0,3мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), вуглецю 

оксиду (6,3мг/м3 при нормі 5,0мг/м3), пилу (0,53мг/м3 при нормі 0,5мг/м3);  

- перехрестя вул. Вовчинецька - Привокзальна азоту діоксиду (0,4мг/м3 при 

нормі 0,2мг/м3), вуглицю оксиду (6,9мг/м3 при нормі 5,0мг/м3), пилу 

(0,78мг/м3 при нормі 0,5мг/м3); 

- перехрестя вул. Галицька - Пасічна - Тролейбусна азоту діоксиду ( 0,31мг/м3 

при нормі 0,2мг/м3), вуглицю оксиду (6,1мг/м3 при нормі 5,0мг/м3), пилу 

(0,66мг/м3 при нормі 0,5мг/м3); 

- вул. Галицька,65 пилу (064мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 

 6. Звернення о. Р. Кузьмінського УГКЦ щодо погодження проекту 

організації будівництва проектованого адміністративного будинку по вул. 

Шевченка,11 а саме заїзд транспорту з вул.Чоновола,24А через арку. 

 7. Звернення голови ради по контролю за використанням коштів на 

експлуатацію, капітальний та поточний ремонт доріг в м. Івано-

Франківську М. Панчишина щодо влаштування кругових розв’язок на 

перехресті вул. Р. Гурика – Південний бульвар , вул. Довга - Північний бульвар. 

 8. Звернення директора ПП «Ярко-ІФ» Ярощука О.А. щодо заміни 

старих дорожніх знаків 5.39 «Зона стоянки» на майданчиках для платного 

паркування по вул. Дністровська, вул. Галицька (навпроти м-ну «Галичанка»), 

вул. Галицька (кафедральний собор), вул.Грушевського,1, вул. Незалежності 

(банк Аваль), вул. Грушевського (ощадбанк). 

 9. Звернення УКБ щодо повного перекриття тунелю на вул. 

Сагайдачного – Торгова для проведення капітального ремонту проїзної частини 

на період з 07.08.2017р. по 08.09.2017р. 

 10. Звернення УКБ щодо перекриття ділянки дороги на вул. Сахарова від 

вул. Київська до світлофорного об’єкту на вул. Сахарова та ділянки дороги вул. 

Київська від перехрестя вул. Сахарова до вул. Височана на період з 07.08.2017р. 

по 12.10.2017р. та будівництва вул. 24-Серпня з частковим перекриттям на 

період з 07.08.2017р. по 08.12.2017р. 

 11. Звернення Борзової В.Ф. щодо встановлення дорожнього знаку 

5.41.1. « Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» 

на вул. Целевича навпроти буд. №1. 

 12. Щодо перенесення павільйонів зупинок громадського транспорту, 

а саме: 

 - з вул. Коновальця,132 на вул. Пулюя; 
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 - з вул. Мазепи (коледж фізичного виховання в центр) на вул. Чорновола 

(Прикарпатський університет з центру); 

 - з вул. Хоткевича (напроти ТЦ «Кошик») на вул. С. Стрільців (обласна 

друкарня); 

 - з вул. Хіміків (поряд церкви святого Миколая) на вул. Тролейбусну 

(поряд церкви святого Миколая). 

 13. Звернення Ващишина Й.І. щодо відміни двостороннього руху по 

вул. Гординського (відновити односторонній рух ). 

 14. Звернення Салиги Р.П. щодо самовільного встановлення металевої 

огорожі, хвіртки та інших засобів обмеження руху на прибудинковій території 

вул. Кривоноса,7в, також просять надати дозвіл на облаштування 

повздовжнього проїзду до будинку за кошт заявителів. 

 15. Звернення Поповича Я.М. щодо введення одностороннього руху, 

який зменшить викиди шкідливих речовин на вул. Привокзальна, вул. 

Грюнвальдська, вул. Вовчинецька або ввести норми « Євро - 2». 

 16. Звернення голови БК Данилюк О.П. щодо встановлення двох 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля буд. 

№15 по вул. Тролейбусна та встановлення засобів обмеження руху (бетонних 

куль або півкуль) на вул. Тролейбусна,19а. 

 17. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика, а саме: 

- визначити ключові напрямки руху з Івано-Франківська, в тому числі 

туристичні (Київ, Львів, Тернопіль, Яремче, Буковель, Коломия, Чернівці, 

Стрий, Ужгород, на виїздах з міста – відстані до основних пунктів пропуску 

через кордон). 

- провести обстеження основних транзитних напрямків руху транспорту в місті 

та визначити місця для встановлення чи оновлення покажчиків напрямків (знак 

5.54) – на перехрестях основних магістралей, центральних перехрестях, 

кільцевих розв’язках. 

- встановити відповідні дорожні знаки. 

 18. Звернення Терлецького В.К. щодо внесення змін в схему ОДР по 

вул.Старозамкова з перенесенням одного парко місця біля кафе-бару «Корал» 

для здійснення безперешкодної підприємницької діяльності. 

 19. Звернення депутата міської ради Гречанюка П.Д. щодо 

встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на відрізку дороги між вул. Військова та вул. Курінного 

Чорноти. 

 20. Звернення УПП щодо встановлення інформаційних табличок на 

пішохідних переходах. 

 21. Звернення ТзОВ «Карпатська будівельна компанія» щодо 

капремонту дворових та каналізаційних мереж на вул. Тролейбусна,4, 6, 12, 14 

до вул. Хіміків в мікрорайоні Пасічна в м. Івано-Франківську. 

22. Звернення Капустяка О. І. щодо впорядкування руху транспорту по 

вул. Коновальця, в районі Державного коледжу технологій та бізнесу та на 
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перехресті з вул. Сорохтея. Незважаючи на заборонний знак, там зупиняються 

автобуси. 

23. Звернення Кицели Г. П. та мешканців вул. Заклинських, 8 щодо 

облаштування зони вільної від автотранспорту на прибудинковій території, 

(встановлення обмежуючих пристроїв) та проведення благоустрою 

громадського простору навколо будинку. 

24.Звернення Куриляк М. В. щодо впорядкування руху та паркування 

транспорту, а також впорядкування простору на прибудинковій території по вул. 

Заклинських 6/1. 

25. Звернення Ожгевич Н. А. щодо встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості по вул. Кисілевської, 50. 

26. Звернення Сідлак О.І. та мешканців вул. Й. Сліпого, 

Островського, Чайковського, Одеської, Данилевського (65 підписів) щодо 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості по вул. Йосипа 

Сліпого, 15. 

27. Звернення Хмеляка І. М. щодо встановлення острівця безпеки на 

пішохідному переході по вул. Надрічній, на перехресті з вул. Шевченка, поруч з 

ТЦ «Бізон». 

28. Звернення Кучери М. та мешканців вулиці Глібова щодо 

встановлення двох пристроїв обмеження швидкості на вул. Глібова (пішохідна 

зона) (30 підписів). 

29. Звернення Словака В. Ю. урядову гарячу лінію щодо доцільності 

заварення воріт до привокзального скверу з боку вул. Привокзальної, 9. 

30. Звернення Гнатюка Г. В. щодо обмеження руху та паркування 

автотранспорту у дворі будинку по вул. Незалежності, 55 

31. Звернення відділу благоустрою ДЖКПБ щодо перекриття вул. 

Тичини для зрізки двох великих аварійних дерев. 

32. Звернення мешканців вул. Слави Стецько, 3а щодо встановлення 

обмежуючих пристроїв (бетонних стовпців ) для унеможливлення транзитного 

проїзду транспорту по пішохідній доріжці вздовж під’їздів будинку 

33. Повторне звернення ТзОВ «БауКомфорт» щодо встановлення 

футляра діаметром 325 мм для внутрішнього газопроводу та фекальної 

каналізації на вул. Мазепи, 160а. 

34. Повторне звернення ООО ВУТ «Просвіта» щодо надання дозволу 

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

на вул. Грушевського, 18 

35.Повторне звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо отримання 

дозволу на прокладання електрокабелю на вул. Федьковича, 43. 

36. Звернення ТОВ «ЕлектроПолюс-ІФ» щодо прокладання кабельної 

лінії і встановлення опор для вуличних світильників в сквері на вул. Довженка-

Чорновола. 

37. Звернення ТОВ «ЕлектроПолюс-ІФ» щодо прокладання кабельної 

лінії і встановлення опор для вуличних світильників в сквері на вул. Низовій. 
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38. Звернення ТОВ «ЕлектроПолюс-ІФ» щодо прокладання кабельної 

лінії і встановлення опор для вуличних світильників в сквері на вул. Низовій.. 

39. Повторне 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. 

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

прокладання  електрокабелю на вул. П. Орлика. 

41. Звернення Ільницької Х. М. щодо будівництва зовнішніх 

каналізаційних мереж на вул. Українських Декабристів, 48. 

42. Звернення Вальчишин Л. В. щодо проведення водопостачання та 

каналізації на вул. Переяславська, 11. 

43. Звернення ВНЗ «ІФНМУ» щодо заміни аварійної мережі 

водопостачання на вул. Грушевського, 2. 

44. Звернення Соборнова В. В. щодо підключення зовнішньої мережі 

водопостачання та каналізації на вул. Ужгородська, 7а. 

45. Звернення ТзОВ «ПБС» на прокладання кабельних ліній 

електропередач на вул. Левицького. 

46. Звернення Управління газового господарства щодо ремонту 

газопроводу на вул. Чорновола, 24а. 

47. Звернення КП «Івано-Франківськміськсвітло» щодо встановлення 

зеленої стрілки на вул. Незалежності – Бандери. 

 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо 

можливості облаштування заїзних кишень для паралельного паркування по вул. 

Незалежності, 83. 

 14.07.207р. винесено на КБДР та вирішено ТОВ «Ельдорадо» пред’явити 

візуальний проект облаштування заїзних кишень для паралельного паркування 

по вул. Незалежності, 83. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

2. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 

«Пішохідний перехід» на перехресті вул. Сорохтея – вул. Чорновола. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ після укладення договору на закупівлю робіт з встановлення 

дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 

«Пішохідний перехід»-2шт. на перехресті вул. Сорохтея – вул. Чорновола. 

 

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

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

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 № 10 від 04.08.2017року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 14 

оскільки іншої можливості заїзду будівельної техніки до будівельного 

майданчика не має. 

14.07.207р. винесено на КБДР та вирішено перенести на наступне 

засідання КБДР.  

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити у погодженні поданої схеми заїзду до будівельного майданчика 

на вул. Федьковича,43 . 

 

 4. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківської громадської обласної 

асоціації інвалідів ВОІ СОІУ щодо благоустрою території біля організації на 

вул. Молодіжна,54 (відремонтувати дорогу та пандус). 

ВИРІШИЛИ: 
  КП МІУК провести благоустрій території біля громадської обласної 

асоціації інвалідів ВОІ СОІУ на вул. Молодіжна,54 (відремонтувати два 

пандуси). 

 ДЖКПБ внести в титульні списки робіт на 2018р. вул. Молодіжна на 

відрізку дороги від вул. Миру до парку на вул. Молодіжній. 

 

 5. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського міськрайонного 

відділу ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» щодо розвантаження 

руху автотранспорту для зменшення концентрації азоту діоксиду, вуглецю 

оксиду, пилу на вказаних вулицях та перехрестях, а саме: 

- вул. Дністровська,53 азоту діоксиду, (0,3мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), вуглецю 

оксиду (6,3мг/м3 при нормі 5,0мг/м3), пилу (0,53мг/м3 при нормі 0,5мг/м3);  

- перехрестя вул. Вовчинецька - Привокзальна азоту діоксиду (0,4мг/м3 при 

нормі 0,2мг/м3), вуглицю оксиду (6,9мг/м3 при нормі 5,0мг/м3), пилу 

(0,78мг/м3 при нормі 0,5мг/м3); 

- перехрестя вул. Галицька - Пасічна - Тролейбусна азоту діоксиду ( 0,31мг/м3 

при нормі 0,2мг/м3), вуглицю оксиду (6,1мг/м3 при нормі 5,0мг/м3), пилу 

(0,66мг/м3 при нормі 0,5мг/м3); 

- вул. Галицька,65 пилу (064мг/м3 при нормі 0,5мг/м3). 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ розроблена схема реконструкції перехрестя вул. Дністровська- 

Новгородська - Галицька, яка враховує проблеми зазначені у зверненні. 

На вул. Вовчинецька - вул. Привокзальна облаштовано кільцеву розв’язку, 

що спрощує рух і повинно зменшити перевищення шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі.  

На перехрестя вул. Галицька - Пасічна – Тролейбусна розроблено 

проектно кошторисна документація по встановленню світлофорного об’єкту на 

вул. Галицька - Целевича та будівництво моста через річку Бистрицю 

Солотвинську, що спростить рух і повинно зменшити перевищення шкідливих 

речовин в атмосферному повітрі. 

На вул. Галицька,65 проводяться роботи по облаштуванню скверу з 

насадженням зелених насаджень. 
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УТІЗ звернутися з письмовим листом в КП «МДК» щодо щоденного 

здійснення поливання та прибирання вулиць в м. Івано-Франківську. 

 

 6. СЛУХАЛИ: Звернення о. Р. Кузьмінського УГКЦ щодо погодження 

проекту організації будівництва проектованого адміністративного будинку по 

вул. Шевченка,11 а саме заїзд транспорту з вул.Чоновола,24А через арку. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити заїзд транспорту до будівництва проектованого 

адміністративного будинку по вул. Шевченка,11 з вул. Чорновола,24А через 

арку. 

 

 7. СЛУХАЛИ: Звернення голови ради по контролю за 

використанням коштів на експлуатацію, капітальний та поточний ремонт 

доріг в м. Івано-Франківську М. Панчишина щодо влаштування кругових 

розв’язок на перехресті вул. Р. Гурика – Південний бульвар , вул. Довга - 

Північний бульвар. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ розроблений проект по влаштуванню кільця на перехресті вул. 

Р. Гурика – Мазепи, відповідно немає необхідності у облаштуванні кільця на 

вул. Р. Гурика – Південний бульвар. 

 По вул. Довга - Північний бульвар ДЖКПБ проводиться тендер по 

облаштуванню кільця. 

 

 8. СЛУХАЛИ: Звернення директора ПП «Ярко-ІФ» Ярощука О.А. 

щодо заміни старих дорожніх знаків 5.39 «Зона стоянки» на майданчиках для 

платного паркування по вул. Дністровська, вул. Галицька (навпроти м-ну 

«Галичанка»), вул. Галицька (кафедральний собор), вул.Грушевського,1, вул. 

Незалежності (банк Аваль), вул. Грушевського (ощадбанк). 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ після укладення договору на закупівлю робіт з встановлення 

дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 5.39 «Зона 

стоянки»-6шт. на майданчиках для платного паркування по вул. Дністровська, 

вул. Галицька (навпроти м-ну «Галичанка»), вул. Галицька (Кафедральний 

собор), вул.Грушевського,1, вул. Незалежності (банк Аваль), вул. Грушевського 

(Ощадбанк). 

 

 9. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо повного перекриття тунелю на вул. 

Сагайдачного – Торгова для проведення капітального ремонту проїзної частини 

на період з 07.08.2017р. по 08.09.2017р. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

 Встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему з 

УПП. 
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 10. СЛУХАЛИ:  Звернення УКБ щодо перекриття ділянки дороги на 

вул. Сахарова від вул. Київська до світлофорного об’єкту на вул. Сахарова та 

ділянки дороги вул. Київська від перехрестя вул. Сахарова до вул. Височана на 

період з 07.08.2017р. по 12.10.2017р. та будівництва вул. 24-Серпня з частковим 

перекриттям на період з 07.08.2017р. по 08.12.2017р. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

 Встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему з 

УПП. 

 

 11. СЛУХАЛИ: Звернення Борзової В.Ф. щодо встановлення 

дорожнього знаку 5.41.1. « Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту 

зупинки автобуса» на вул. Целевича навпроти буд. №1. 

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

з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 

5.41.1. « Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» 

на вул. Целевича навпроти буд. №1 в заїзній кишені. 

 

 12. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення павільйонів зупинок громадського 

транспорту, а саме: 

 - з вул. Коновальця,132 на вул. Пулюя; 

 - з вул. Мазепи (коледж фізичного виховання в центр) на вул. Чорновола 

(Прикарпатський університет з центру); 

 - з вул. Хоткевича (напроти ТЦ «Кошик») на вул. С. Стрільців (обласна 

друкарня); 

 - з вул. Хіміків (поряд церкви святого Миколая) на вул. Тролейбусну 

(поряд церкви святого Миколая). 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити перенесення павільйонів по вказаних адресах. 

 

 13. СЛУХАЛИ: Звернення Ващишина Й.І. щодо відміни 

двостороннього руху по вул. Гординського (відновити односторонній рух ). 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

 14. СЛУХАЛИ: Звернення Салиги Р.П. щодо самовільного 

встановлення металевої огорожі, хвіртки та інших засобів обмеження руху на 

прибудинковій території вул. Кривоноса,7в, також просять надати дозвіл на 

облаштування повздовжнього проїзду до будинку за кошт заявителів. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 
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 15. СЛУХАЛИ: Звернення Поповича Я.М. щодо введення 

одностороннього руху, який зменшить викиди шкідливих речовин на вул. 

Привокзальна, вул. Грюнвальдська, вул. Вовчинецька або ввести норми « Євро - 

2». 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

 16. СЛУХАЛИ: Звернення голови БК Данилюк О.П. щодо 

встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) біля буд. №15 по вул. Тролейбусна та встановлення засобів 

обмеження руху (бетонних куль або півкуль) на вул. Тролейбусна,19а. 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ внести в титульні списки робіт по встановлення трьох пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля буд. №15 у 

дворі по вул. Тролейбусна. 

УТІЗ після укладення договору  встановити дорожні знаки 1.11 

«Пагорб»-2шт. на в’їздах у двір буд. №15 по вул. Тролейбусна. 

 Відмовити щодо встановлення засобів обмеження руху (бетонних куль 

або півкуль) на вул. Тролейбусна,19а. 

 

 17. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика, а 

саме: 

- визначити ключові напрямки руху з Івано-Франківська, в тому числі 

туристичні (Київ, Львів, Тернопіль, Яремче, Буковель, Коломия, Чернівці, 

Стрий, Ужгород, на виїздах з міста – відстані до основних пунктів пропуску 

через кордон). 

- провести обстеження основних транзитних напрямків руху транспорту в місті 

та визначити місця для встановлення чи оновлення покажчиків напрямків (знак 

5.54) – на перехрестях основних магістралей, центральних перехрестях, 

кільцевих розв’язках. 

- встановити відповідні дорожні знаки. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ спільно з УПП розробити схему маршрутного орієнтування в м. 

Івано – Франківську. 

Після розроблення схеми УПП та УТІЗ здійснити комісійне обстеження та 

замінити дорожні знаки, які потребують заміни та встановити, які не 

встановлені. 

 

 18. СЛУХАЛИ: Звернення Терлецького В.К. щодо внесення змін в 

схему ОДР по вул.Старозамкова з перенесенням одного парко місця біля кафе-

бару «Корал» для здійснення безперешкодної підприємницької діяльності. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 
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 19. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гречанюка П.Д. 
щодо встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на відрізку дороги між вул. Військова та вул. Курінного 

Чорноти. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

 20. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення інформаційних 

табличок на пішохідних переходах. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ після укладення договору замовити інформаційні таблички на 

пішохідних переходах. 

 

 21. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Карпатська будівельна компанія» 

щодо капремонту дворових та каналізаційних мереж на вул. Тролейбусна,4, 6, 

12, 14 до вул. Хіміків в мікрорайоні Пасічна в м. Івано-Франківську. 

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 Капустяка О. І. щодо впорядкування руху 

транспорту по вул. Коновальця, в районі Державного коледжу технологій та 

бізнесу та на перехресті з вул. Сорохтея. Незважаючи на заборонний знак, там 

зупиняються автобуси. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ встановити перильне огородження на ділянці з парного боку вул. 

Коновальця від Європейської площі до вул. Сорохтея. 

 

23. СЛУХАЛИ:  Звернення Кицели Г. П. та мешканців вул. 

Заклинських, 8 щодо облаштування зони вільної від автотранспорту на 

прибудинковій території, (встановлення обмежуючих пристроїв) та проведення 

благоустрою громадського простору навколо будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення Куриляк М. В. щодо впорядкування руху та 

паркування транспорту, а також впорядкування простору на прибудинковій 

території по вул. Заклинських 6/1. 

ВИРІШИЛИ: 
 УКБ розробити проект благоустрою території по вул.Заклинських,6,8. 
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25. СЛУХАЛИ: Звернення Ожгевич Н. А. щодо встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості по вул. Кисілевської, 50. 

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. 

 

26. СЛУХАЛИ: Звернення Сідлак О.І. та мешканців вул. Й. Сліпого, 

Островського, Чайковського, Одеської, Данилевського (65 підписів) щодо 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості по вул. Йосипа 

Сліпого, 15. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення Хмеляка І. М. щодо встановлення острівця 

безпеки на пішохідному переході по вул. Надрічній, на перехресті з вул. 

Шевченка, поруч з ТЦ «Бізон». 

ВИРІШИЛИ: 
Розробляється комплексний проект по встановленню світлофорного 

об’єкту по вул. Надрічній поруч з ТЦ «Бізон». 

 

28. СЛУХАЛИ: Звернення Кучери М. та мешканців вулиці Глібова 
щодо встановлення двох пристроїв обмеження швидкості на вул. Глібова 

(пішохідна зона) (30 підписів). 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ внести в титульні списки робіт по встановлення двох пристроїв 

обмеження швидкості на вул. Глібова. 

 

29. СЛУХАЛИ: Звернення Словака В. Ю. урядову гарячу лінію щодо 

доцільності заварення воріт до привокзального скверу з боку вул. 

Привокзальної, 9. 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР. 

 

30. СЛУХАЛИ: Звернення Гнатюка Г. В. щодо обмеження руху та 

паркування автотранспорту у дворі будинку по вул. Незалежності, 55. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 

31. СЛУХАЛИ: Звернення відділу благоустрою ДЖКПБ щодо 

перекриття вул. Тичини для зрізки двох великих аварійних дерев. 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити при умові проведення робіт 12.08.2017р. - 13.08.2017р., 

встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему об’їзду з 

УПП. 

 

32. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Слави Стецько, 3а щодо 

встановлення обмежуючих пристроїв (бетонних стовпців ) для унеможливлення 

транзитного проїзду транспорту по пішохідній доріжці вздовж під’їздів будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

33. СЛУХАЛИ: Повторне звернення ТзОВ «БауКомфорт» щодо 

встановлення футляра діаметром 325 мм для внутрішнього газопроводу та 

фекальної каналізації на вул. Мазепи, 160а. 

ВИРІШИЛИ: 
ТзОВ «БауКомфорт» надати технічні умови на водовідведення та 

газопровід та винести на наступне засідання КБДР. 

34. СЛУХАЛИ: Повторне звернення ООО ВУТ «Просвіта» щодо 

надання дозволу на прокладання електричного кабелю від ТП 83 до Народного 

дому «Просвіта» на вул. Грушевського, 18. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

35. СЛУХАЛИ: Повторне звернення ПП «Альфа енерго груп» щодо 

отримання дозволу на прокладання електрокабелю на вул. Федьковича, 43. 

ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. 

 

36. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «ЕлектроПолюс-ІФ» щодо 

прокладання кабельної лінії і встановлення опор для вуличних світильників в 

сквері на вул. Довженка-Чорновола. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

 

37. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «ЕлектроПолюс-ІФ» щодо 

прокладання кабельної лінії і встановлення опор для вуличних світильників в 

сквері на вул. Низовій. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити. 

 

39. СЛУХАЛИ: Повторне 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: 
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Погодити при умові проведення розкопки з 01.09.2017р. по 20.09.2017р. 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. 

 

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

дозволу на прокладання  електрокабелю на вул. П. Орлика. 

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: Звернення Ільницької Х. М. щодо будівництва 

зовнішніх каналізаційних мереж на вул. Українських декабристів, 48. 

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: Звернення Вальчишин Л. В. щодо проведення 

водопостачання та каналізації на вул. Переясласька, 11. 

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. 

 

43. СЛУХАЛИ: Звернення ВНЗ «ІФНМУ» щодо заміни аварійної 

мережі водопостачання на вул. Грушевського, 2. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити при умові проведення розкопки у вихідні дні субота, неділя 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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44. СЛУХАЛИ: Звернення Соборнова В. В. щодо підключення 

зовнішньої мережі водопостачання та каналізації на вул. Ужгородська, 7а. 

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 ТзОВ «ПБС» на прокладання кабельних 

ліній електропередач на вул. Левицького. 

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. 

 

46. СЛУХАЛИ: Звернення Управління газового господарства щодо 

ремонту газопроводу на вул. Чорновола, 24а. 

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. 

 

 47. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Івано-Франківськміськсвітло» щодо 

встановлення зеленої стрілки на вул. Незалежності – Бандери. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ розробити робочий проект капітального ремонту світлофорного 

об’єкту на перехресті вул. Незалежності – Бандери в м. Івано – Франківську. 

УПП підтримує. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                І.Щурик 
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