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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 14 від 20.10.2017року
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:
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Кузик Я.Б. – ведучий інженер ВТВ управління капітального будівництва
виконавчого комітету міської ради;
Баран О.К. – заст. начальника управління генерального плану та містобудівного
кадастру Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини
міської ради;
Царьов В.С. – в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в м. Івано Франківську;
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано - Франківськавтодор»;
Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ
СОІУ;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська.

Порядок денний:
1. Звернення УКБ щодо погодження організації дорожнього руху під час
виконання робіт по ремонту вул. Павлика для прокладання водопроводу та
влаштування проїзної частини вулиці з бруківки сухого пересування на період з
03.10.2017р. по 25.12.2017р.
2. Звернення Департаменту будівництва, містобудування та архітектури
щодо будівельних робіт по обєкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття
вул. Польова в м. Івано Франківську» та можливості перекриття вулиці з
25.09.2017р. по 31.12.2017р.
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3. Звернення Кравчук І.О. щодо поновлення дорожньої розмітки пішохідний
перехід по вул. Горбачевського біля АС-2 (перехід до гімназії №1), ( перехід до
житлових будинків біля цвитаря та перехід перед перехрестям вул.
Горбачевського – Калуське шосе).
4. Звернення Кучери М.В. щодо здійснення благоустрою зупинки по вул.
Галицька,80а (зруйновано тротуар).
5. Звернення Івано-Франківської СДЮСШОР №1 щодо встановлення
дорожнього знаку «В’їзд заборонено» на територію школи за адресою вул.
Лепкого,19Б.
6. Звернення Огоновської Т.Р. щодо перенесення дорожніх знаків «Зупинка
громадського транспорту» та опущення тротуарного полотна для
безперешкодного заїзду до власної земельної ділянки за адресою с. Угорники
вул. Тополина,50 (масив «Над Гора» 19).
7. Звернення Липчука М.В. щодо встановлення пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Симоненка,33 (навпроти
маг. «На околиці») також встановити дорожні знаки «Зупинка із ввімкнутим
двигуном заборонена» біля будинку №45 на вул. Симоненка.
8. Повторне звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо можливості
облаштування заїзних кишень для паралельного паркування по вул.
Незалежності, 83.
9. Щодо перенесення дорожніх знаків 5.41.1 на початок заїздної кишені
зупинок ГТ та 5.41.2 на закінчення заїздної кишені зупинок ГТ.
10. Щодо облаштування зупинки на вул. Мельника (зрізати аварійне деревогоріх в кінці заїздної кишені та облаштувати відкіс заїздної кишені).
11. Щодо зміни адреси встановлення 6 м зупинки ТОВ «Дозор Україна» з вул.
С. Стрільців - Бачинського на вул. Незалежності,67.
12. Звернення Гев’юк М. М. щодо нанесення дорожньої розмітки 1.14.1
«Пішохідний перехід» біля будинку 2А на вул. Пасічна навпроти зупинки ГТ.
13. Повторне звернення мешканців вул. Слави Стецько, 3а щодо
встановлення обмежуючих пристроїв (бетонних стовпців ) для унеможливлення
транзитного проїзду транспорту по пішохідній доріжці вздовж під’їздів будинку.
14. Звернення директора «ЖЕО - Житло - Сервіс» Вінтоніва А.С. та
мешканців буд. № 66А по вул. Галицькій щодо влаштування пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) в їхньому дворі.
15. Щодо внесення змін в схему ОДР навпроти буд.№12 на вул. Промислова з
корегуванням дорожньої розмітки 1.1 суцільна лінія на дорожню розмітку 1.5
для можливості заїзду та виїзду до приватного будинку та зупинки автомобіля.
16. Щодо освітлення пішохідного переходу на вул.Хіміків,8.
17. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» на вул.
Височана – Київська та на вул. Шухевичів,47.
18. Щодо внесення змін в схему ОДР з визначенням додаткових місць на вул.
Л. Українки, 4 – Вітовського (на заїзді до Ратуші) та відміни рішення КБДР від
31.05.2017р. протокол № 6 п.18.
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19. Колективне звернення мешканців мікрорайону «Опришівці», вчителі
та батьки учнів школи №6 щодо:
-проведення реконструкції перехрестя Коновальця-Блавацького з метою
підвищення безпеки усіх учасників дорожнього руху;
-встановлення острівців безпеки;
-освітлення пішохідного переходу;
-нанесення дорожньої розмітки;
-вирішення питання з порушенням ПДР при виїзді з кишені ГТ та таксі на
зупинці «Аеропорт» на червоне світло та встановлення знаку 1.33 «Діти».
20. Щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до рішення КБДР від
27.09.2016р. протокол №13 п.1 по забороні в’їзду в місто вантажних автомобілів
за перехрестями, а саме:
-3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» перед перехрестями наказовий
знак;
-4.1 - 4.6 (Рух прямо, ліворуч, праворуч) з табличкою;
-7.5.1 «Вид транспортного засобу» ;
-7.4.4 «Час дії» з 8.00 год. до 17.00 год. згідно ДСТУ: по адресах:
1. Вул. Галицька-після перехрестя з вул. Пасічною при русі в бік центру;
2. вул. Целевича-після перехрестя з вул. Хіміків при русі в бік центру;
3. вул. Тисменицька- після перехрестя з вул. Юності при русі в бік центру;
4. вул. Коновальця - після перехрестя з вул. Блавацького при русі в бік центру;
5. вул. Г. Мазепи, Довженка, Набережна ім. Стефаника – після Крихівецького
кільця.
21. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків 2.3 «Головна дорога» 2шт. на вул. Миколайчука(між ТЦ «Епіцентр» та ТЦ «Арсен»).
22. Звернення голови ЖБК-2 та голови ОСББ «Добровільна ініціатива
мешканців –Альтернатива «ДімА» щодо встановлення дорожнього знаку 3.21
«В’їзд заборонено» на вул. Північний бульвар, 8, 8А.
23. Повторне звернення Паламарчука І.М. щодо встановлення дорожнього
знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул. Барнича.
24. Звернення мешканців вул. Короля Данила,18 щодо встановлення до
дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона», таблички «Стоянка машин тільки для
мешканців будинку №18».
25.Звернення УКБ щодо погодження організації дорожнього руху під час
виконання робіт по вибірковому капітальному ремонту вул. Коперніка на період
з жовтня місяця по грудень 2017 року.
26 Звернення УКБ щодо погодження організації дорожнього руху під час
виконання робіт по капітальному ремонту вул. Вовчинецької на ділянці від вул.
Сагайдачного до вул. Дучимінської на період з жовтня 2017р. по 30.12.2017р.
27 Звернення УКБ щодо погодження організації дорожнього руху під час
виконання робіт по капітальному ремонту вул. Паркова та вул. Сухомлинського
на період з жовтня по грудень 2017р.
28. Звернення ФОП Л. Брошкевича, О. Старунчак, І. Савка та ТОВ «МедАтлант» щодо надання дозволу на встановлення антипаркувальних пристроїв
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за власні кошти для унеможливлення заїзду та паркування транспортних засобів
на тротуарі біля перехрестя вул. Крука –Чорновола,48.
29. Звернення директора Бородайка А.К. ПП «Івано-Франківський міський
організаційно-методичний центр культури та мистецтва» щодо надання
дозволу на влаштування огорожі по вул. Сабата,3 для потреби заїздів та виїздів
транспорту згідно схеми.
30. Повторне звернення ПП Терлецького В.К. просить забрати паркувальне
місце перед фасадом кафе-бару «Корал» на вул. Тринітарська, 13, яке
перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності.
31. Щодо встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» відповідно
затвердженої схеми ОДР по вул. Довга,47.
32. Звернення УКБ щодо погодження організації дорожнього руху під час
виконання робіт по капітальному ремонту вул. Дучимінської на період з жовтня
2017р. по грудень 2017р.
33. Щодо обмеження руху ГТ по вул. Шкільна в с. Драгомирчани до моменту
проведення ремонту асфальто-бетоного покриття.
34. Звернення Паньків І. Й. щодо включення в титульні списки робіт по
капітальному ремонту вул. Петрушевича та встановлення дорожнього знаку
3.35 «Стоянку заборонено» на тротуарі.
35. Щодо перенесення дорожнього знаку 5.41.2 «Кінець пункту зупинки
автобуса» по вул. Б. Хмельницького від будинку №33А до будинку №31.
36. Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу незаконно встановлених стовпців
вздовж дороги по вул. Гнатюка, 5
37. Звернення ОСББ "Д. Серафіні" щодо надання дозволу на встановлення
рухомого пристрою обмеження руху автотранспорту на тротуарі по вул.
Шпитальна, 9.
38. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення дорожніх знаків на вул.
Тринітарській та вул. Станіславській дорожніх знаків, а саме:
3.35 «Стоянку заборонено».
3.21 «В'їзд заборонено».
5.33 «Пішохідна зона».
5.5 «Дорога з одностороннім рухом».
39. Розглянути питання щодо влаштування пішохідних переходів на
перехресті з кільцевим рухом вулиць Привокзальної, Вовчинецької,
Купчинського.
40. Звернення мешканців вул. Новгородська, 55 щодо дозволу на
встановлення антипаркувальних стовпців для захисту двору від незаконного
паркування.
41. Звернення Вінк Олени щодо встановлення загороджувальних стовпців по
вул. Івана Павла ІІ, 24.
42. Щодо встановлення світлофорного об’єкту на вул. Є. Коновальця –
Сорохтея з перенесенням пішохідного переходу та додаткового освітлення
ближче до вул. Сорохтея на 30м.
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1. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо погодження організації дорожнього
руху під час виконання робіт по ремонту вул. Павлика для прокладання
водопроводу та влаштування проїзної частини вулиці з бруківки сухого
пересування на період з 03.10.2017р. по 25.12.2017р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
Встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему
організації дорожнього руху з УПП.
2. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту будівництва, містобудування
та архітектури ОДА щодо будівельних робіт по обєкту «Капітальний ремонт
дорожнього покриття вул. Польова в м. Івано Франківську» та можливості
перекриття вулиці з 25.09.2017р. по 31.12.2017р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
Встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему
організації дорожнього руху з УПП.
3. СЛУХАЛИ: Звернення Кравчук І.О. щодо поновлення дорожньої
розмітки пішохідний перехід по вул. Горбачевського біля АС-2 (перехід до
гімназії №1), (перехід до житлових будинків біля цвитаря та перехід перед
перехрестям вул. Горбачевського – Калуське шосе).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ поновити дорожнью розмітку пішохідний перехід по вул.
Горбачевського біля АС-2 (перехід до гімназії №1), перехід до житлових
будинків біля цвитаря.
УТІЗ врахувати нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід перед
перехрестям вул. Горбачевського – Калуське шосе в комплексі при встановленні
світлофорного об’єкту в 2018р.
4. СЛУХАЛИ:Звернення Кучери М.В. щодо здійснення благоустрою
зупинки по вул. Галицька,80а (зруйновано тротуар).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ при капітальному ремонті вул. Галицької врахувати здійснення
благоустрою тротуару на зупинці по вул. Галицька,80а.
5. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківської СДЮСШОР №1 щодо
встановлення дорожнього знаку «В’їзд заборонено» на територію школи за
адресою вул. Лепкого,19Б.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
6. СЛУХАЛИ: Звернення Огоновської Т.Р. щодо перенесення дорожніх
знаків «Зупинка громадського транспорту» та опущення тротуарного полотна
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для безперешкодного заїзду до власної земельної ділянки за адресою с.
Угорники вул. Тополина,50 (масив «Над Гора» 19).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ додатково обстежити та винести на наступне засідання КБДР.
7. СЛУХАЛИ: Звернення Липчука М.В. щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул.
Симоненка,33 (навпроти маг. «На околиці») також встановити дорожні знаки
«Зупинка із ввімкнутим двигуном заборонена» біля будинку №45 на вул.
Симоненка.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 7.7 «Стоянка з непрацюючим двигуном»-1шт. біля будинку №45 на вул.
Симоненка.
Питання щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) по вул. Симоненка,33 ДЖКПБ заплановані зміни в
ОДР на даній ділянці дороги в 2018р.
8. СЛУХАЛИ: Повторне звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо
можливості облаштування заїзних кишень для паралельного паркування по вул.
Незалежності, 83.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
9. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення дорожніх знаків 5.41.1 на початок
заїздної кишені зупинок ГТ та 5.41.2 на закінчення заїздної кишені зупинок ГТ.
ВИРІШИЛИ:
КП МДК до кінця 2017 року на зупинках громадського транспорту на
території м. Івано – Франківська впорядкувати встановлені дорожні знаки, які
знаходяться в КП «МДК» на балансі (перенести дорожні знаки 5.41.1 на
початок заїздної кишені зупинок ГТ та 5.41.2 на закінчення заїздної кишені
зупинок ГТ).
10. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування зупинки на вул. Мельника
(зрізати аварійне дерево(горіх) в кінці заїздної кишені та облаштувати відкіс
заїздної кишені).
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
ДЖКПБ зрізати аварійне дерево(горіх) в кінці заїздної кишені та
облаштувати відкіс на виїзді заїздної кишені зупинки громадського транспорту.
11. СЛУХАЛИ: Щодо зміни адреси встановлення 6 м зупинки ТОВ
«Дозор Україна» з вул. С. Стрільців - Бачинського на вул. Незалежності,67.
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ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
12. СЛУХАЛИ: Звернення Гев’юк М. М. щодо нанесення дорожньої
розмітки 1.14.1 «Пішохідний перехід» біля будинку 2А на вул. Пасічна
навпроти зупинки ГТ.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» біля
будинку 2А на вул. Пасічна навпроти зупинки ГТ та встановити дорожні знаки
5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.
ДЖКПБ облаштувати підхід до пішохідного переходу:
- облаштувати анти кишеню на паркувальному майданчику;
- забрукувати газон.
КП «МДК» демонтувати 4метра перильного загородження біля кафе
«Вишенька» для облаштування пішохідного переходу.
13. СЛУХАЛИ: Повторне 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 у встановленні обмежуючих пристроїв (бетонних стовпців ) на
міжбудинковому проїзді.
ДЖКПБ відповідно до протоколу КБДР № 9 від 14.07.2017р. внести в
титульні списки робіт по встановленню засобів обмеження руху (стовпчики)
вздовж бордюрного каменю у дворі буд. №3А по вул. С. Стецько.
14. СЛУХАЛИ: Звернення директора «ЖЕО - Житло - Сервіс»
Вінтоніва А.С. та мешканців буд. № 66А по вул. Галицькій щодо
влаштування пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) в їхньому дворі.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власні кошти мешканців влаштувати пристрій примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) та встановити відповідні дорожні
знаки 1.11 «Пагорб»-2шт. та 3.29 «Обмеження максимальної швидкості»-2шт.
15. СЛУХАЛИ: Щодо внесення змін в схему ОДР навпроти буд.№12 на
вул. Промислова з корегуванням дорожньої розмітки 1.1 суцільна лінія на
дорожню розмітку 1.5 для можливості заїзду та виїзду до приватного будинку
та зупинки автомобіля.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ відкоригувати дорожню розмітку 1.1 суцільна лінія на дорожню
розмітку 1.7 для можливості заїзду та виїзду до приватного будинку.
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16. СЛУХАЛИ: Щодо освітлення пішохідного
вул.Хіміків,8.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2018 рік.

переходу

на

17. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»
на вул. Височана – Київська та на вул. Шухевичів,47.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»-4шт. на вул. Височана – Київська та на вул.
Шухевичів,47.
18. СЛУХАЛИ: Щодо внесення змін в схему ОДР з визначенням
додаткових місць на вул. Л. Українки, 4 – Вітовського (на заїзді до Ратуші) та
відміни рішення КБДР від 31.05.2017р. протокол № 6 п.18.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у додаткових місцях на вул. Л. Українки, 4 – Вітовського (на
заїзді до Ратуші) та відміні рішення КБДР від 31.05.2017р. протокол № 6 п.18.
УТІЗ замовити корегування схем ОДР в центральній частині міста.
19. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців мікрорайону
«Опришівці», вчителі та батьки учнів школи №6 щодо:
-проведення реконструкції перехрестя Коновальця – Блавацького з метою
підвищення безпеки усіх учасників дорожнього руху;
-встановлення острівців безпеки;
-освітлення пішохідного переходу;
-нанесення дорожньої розмітки;
-вирішення питання з порушенням ПДР при виїзді з кишені ГТ та таксі на
зупинці «Аеропорт» на червоне світло та встановлення знаку 1.33 «Діти».
ВИРІШИЛИ:
КП «Івано-Франківськмісьсвітло» змінити циклограму світлофора.
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 1.33 «Діти»-2шт. та внести в титульний список робіт по освітленню
пішохідного переходу на 2018 рік.
20. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до
рішення КБДР від 27.09.2016р. протокол №13 п.1 по забороні в’їзду в місто
вантажних автомобілів за перехрестями, а саме:
-3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та перед перехрестями наказовий
знак;
-4.1 - 4.6 (Рух прямо, ліворуч, праворуч) з табличкою;
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-7.5.1 «Вид транспортного засобу» ;
-7.4.4 «Час дії» з 8.00 год. до 17.00 год. згідно ДСТУ: по адресах:
1. Вул. Галицька-після перехрестя з вул. Пасічною при русі в бік центру;
2. вул. Целевича-після перехрестя з вул. Хіміків при русі в бік центру;
3. вул. Тисменицька- після перехрестя з вул. Юності при русі в бік центру;
4. вул. Коновальця - після перехрестя з вул. Блавацького при русі в бік центру;
5. вул. Г. Мазепи, Довженка, Набережна ім. Стефаника – після Крихівецького
кільця.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та перед перехрестями
наказовий знак;
-4.1 - 4.6 (Рух прямо, ліворуч, праворуч) з табличкою;
-7.5.1 «Вид транспортного засобу» ;
-7.4.4 «Час дії» з 8.00 год. до 17.00 год. згідно ДСТУ: по адресах:
1. Вул. Галицька-після перехрестя з вул. Пасічною при русі в бік центру;
2. вул. Целевича-після перехрестя з вул. Хіміків при русі в бік центру;
3. вул. Тисменицька- після перехрестя з вул. Юності при русі в бік центру;
4. вул. Коновальця - після перехрестя з вул. Блавацького при русі в бік центру;
5. вул. Г. Мазепи, Довженка, Набережна ім. Стефаника – після Крихівецького
кільця.
21. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків 2.3
«Головна дорога» -2шт. на вул. Миколайчука(між ТЦ «Епіцентр» та ТЦ
«Арсен»).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 2.3 «Головна дорога» -2шт. на вул. Миколайчука (між ТЦ «Епіцентр» та
ТЦ «Арсен»).
22. СЛУХАЛИ: Звернення голови ЖБК-2 та голови ОСББ
«Добровільна ініціатива мешканців –Альтернатива «ДімА» щодо
встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на вул. Північний
бульвар, 8, 8А.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено»-1шт.
23. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Паламарчука І.М. щодо
встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на
вул. Барнича.
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ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
24. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Короля Данила,18 щодо
встановлення до дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона», таблички «Стоянка
машин тільки для мешканців будинку №18».
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
25. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо погодження організації
дорожнього руху під час виконання робіт по вибірковому капітальному ремонту
вул. Коперніка на період з жовтня місяця по грудень 2017 року.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
Встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему з
УПП.
КП МДК демонтувати дорожні знаки на перехресті вул. Коперніка Лепкого 3.1 «Рух заборонено»-1шт., 2.1 «Дати дорогу»-1шт., та перенести
дорожній знак 5.5 «Дорога з одностороннім рухом» з перехрестя вул. Коперніка
– Франка на перехрестя вул. Коперніка – Лепкого.
УТІЗ замовити схему ОДР по вул. Коперніка та після капітального
ремонту встановити відповідні дорожні знаки з односторонім рухом в напрямку
від вул. Лепкого до вул. Франка.
26. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо погодження організації
дорожнього руху під час виконання робіт по капітальному ремонту вул.
Вовчинецької на ділянці від вул. Сагайдачного до вул. Дучимінської на період з
жовтня 2017р. по 30.12.2017р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
Встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему
ОДР з УПП.
27. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо погодження організації
дорожнього руху під час виконання робіт по капітальному ремонту вул. Паркова
та вул. Сухомлинського на період з жовтня по грудень 2017р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
Встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему
ОДР з УПП.
28. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Л. Брошкевича, О. Старунчак, І.
Савка та ТОВ «Мед-Атлант» щодо надання дозволу на встановлення
антипаркувальних пристроїв за власні кошти для унеможливлення заїзду та
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паркування транспортних засобів на тротуарі біля перехрестя вул. Крука –
Чорновола,48.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власні кошти встановити напів сфери на тротуарі біля
перехрестя вул. Крука – Чорновола,48.
29. СЛУХАЛИ: Звернення директора Бородайка А.К. ПП «ІваноФранківський міський організаційно-методичний центр культури та
мистецтва» щодо надання дозволу на влаштування огорожі по вул. Сабата,3
для потреби заїздів та виїздів транспорту згідно схеми.
ВИРІШИЛИ:
ПП «Івано-Франківський міський організаційно-методичний центр
культури та мистецтва» надати інформацію про мету заїзду та виїзду по вул.
Сабата, 3 та категорію транспорту.
30. СЛУХАЛИ: Повторне звернення ПП Терлецького В.К. просить
забрати паркувальне місце перед фасадом кафе-бару «Корал» на вул.
Тринітарська, 13, яке перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
31. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова
зона» відповідно затвердженої схеми ОДР по вул. Довга,47.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 5.31 «Житлова зона»-1шт. відповідно затвердженої схеми ОДР по вул.
Довга, 47.
32. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо погодження організації
дорожнього руху під час виконання робіт по капітальному ремонту вул.
Дучимінської на період з жовтня 2017р. по грудень 2017р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
Встановити відповідні інформаційні дорожні знаки та погодити схему
ОДР з УПП.
33. СЛУХАЛИ: Щодо обмеження руху ГТ по вул. Шкільна в с.
Драгомирчани до моменту проведення ремонту асфальто-бетоного покриття.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
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34. СЛУХАЛИ: Звернення Паньків І. Й. щодо включення в титульні
списки робіт по капітальному ремонту вул. Петрушевича та встановлення
дорожнього знаку 3.35 «Стоянку заборонено» на тротуарі.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ перенести дане питання на наступне засідання КБДР.
35. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення дорожнього знаку 5.41.2 «Кінець
пункту зупинки автобуса» по вул. Б.Хмельницького від будинку №33А до
будинку №31.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ перенести дорожній знак 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса»
по вул. Б.Хмельницького від будинку №33А ближче до будинку №31.
36. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу незаконно
встановлених стовпців вздовж дороги по вул. Гнатюка, 5.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ демонтувати незаконно встановлені стовпці вздовж дороги по
вул. Гнатюка, 5 та встановити відповідні обмежуючі пристрої.
37. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ "Д. Серафіні" щодо надання дозволу
на встановлення рухомого пристрою обмеження руху автотранспорту на
тротуарі по вул. Шпитальна, 9.
ВИРІШИЛИ:
ОСББ "Д. Серафіні" надати в ДЖКПБ схему встановлення рухомого
пристрою обмеження руху автотранспорту по вул. Шпитальна, 9.
38. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення дорожніх знаків
на вул. Тринітарській та вул. Станіславській дорожніх знаків, а саме:
3.35 «Стоянку заборонено».
3.21 «В'їзд заборонено».
5.33 «Пішохідна зона».
5.5 «Дорога з одностороннім рухом».
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ погодити схему ОДР з УПП та встановити дорожні знаки 3.34
«Зупинку заборонено»-4шт. та 5.33 «Пішохідна зона»-2шт. з двох сторін вул.
Тринітарської.
39. СЛУХАЛИ: Розглянути питання щодо влаштування пішохідних
переходів на перехресті з кільцевим рухом вулиць Привокзальної,
Вовчинецької, Купчинського.
ВИРІШИЛИ:
1). УТІЗ ліквідувати пішохідний перехід на вул. Вовчинецька, 53 (поруч
ринку),зафарбувати чорною фарбою дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний
перехід» та внести зміни в схему ОДР.
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КП МДК демонтувати дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід» -2шт. з
вул. Вовчинецька,53 (поруч ринку).
2). УТІЗ ліквідувати пішохідний перехід на вул. Привокзальна (навпроти
м-ну «Вопак») та внести зміни в схему ОДР.
КП МДК демонтувати дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.
та встановити за перехрестям з вул. Грюнвальдська.
40. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Новгородська, 55 щодо
дозволу на встановлення антипаркувальних стовпців для захисту двору від
незаконного паркування.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
41. СЛУХАЛИ:
Звернення Вінк Олени щодо встановлення
загороджувальних стовпців по вул. Івана Павла ІІ, 24.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР.
42. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення світлофорного об’єкту на вул. Є.
Коновальця – Сорохтея з перенесенням пішохідного переходу та додаткового
освітлення ближче до вул. Сорохтея на 30м.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити проектно-кошторисну документацію на будівництво
нового світлофорного об’єкту на вул. Є. Коновальця – Сорохтея.
КП «Івано - Франківськміськсвітло» після виготовлення проекту
перенести додаткове освітлення ближче до вул. Сорохтея на 30м.
КП МДК перенести дорожні знаки 5.35 «Пішохідний перехід»-2шт.
ДЖКПБ перекрити прозїд біля зупинки ГТ «Велмарт», облаштувати
підхід до пішохідного переходу.

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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