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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 16 від 01.12.2017року
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. – заст. голови міської комісії з питань безпеки дорожнього руху;
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 «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника 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;
Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ
СОІУ;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Порядок денний:
1. Звернення директора ТОВ «Євролайф Україна ЛТД», директора ПП ТФ
«Антошка», ПП Качура Н.М., ПП Глінська О.С. мережа магазинів
«Червоний маркет», директора Білецького Р.В. м-ну «Планета СекондХенд» щодо надання дозволу на облаштування 5 паркувальних місць на вул.
Незалежності, 83-87.
2. Повторне 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 забезпечення проїзду транспорту (грузових автомобілів) та уникнення
можливого травматизму так, як даний будівельний майданчик знаходиться в
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притул до пішохідної зони.
3. Звернення Микитинецької сільської ради щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Сєчєнова –
Коротка.
4. Звернення директора телерадіокомпанії «РАІ» Русиняка А.І. щодо
можливості облаштування автостоянки в районі вул. Василіянок,15.
5. Звернення головного лікаря Івано-Франківського обласного бюро
медико-соціальної експертизи щодо встановлення вказівних знаків
інформаційного характеру на вул. С. Бандери на зупинці біля Меморіального
скверу та на вул. Шухевичів перед поворотом на вул. Переяславську, а також
для безпечного переходу через вул. Шухевичів інвалідів - колясочників
встановити під знаком «Пішохідний перехід» знак «Інвалід» (додаток вказівних
знаків додається).
6. Звернення директора КП «Електроавтотранс» щодо встановлення
дорожніх знаків 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса» на зупинках громадського
транспорту по вул. Пасічній та вул. Федьковича.
7. Звернення Пилипенка І.І. щодо встановлення пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) в районі перехрестку вул. Б.
Хмельницького,57А, 84 корп.1, вул. Радіщева,34.
8. Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо облаштування
пішохідного переходу на перехресті вул. Галицька – Горбачевського до початку
реконструкції даного перехрестя.
9. Звернення УПП щодо заборони встановлення дорожніх знаків при в’їздах в
обласний центр, а саме:
-3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено»:
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 та наказових знаків перед вказаними перехрестями:
-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
10. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення
дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього комісійного обстеження умов
дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська (додаток додається).
11. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до акту
контрольної перевірки комісійного обстеження умов дорожнього руху ділянок
вулично - шляхової мережі, які прилягають до шкіл м. Івано-Франківська
(додаток додається).
12. Щодо перенесення павільйону зупинки громадського транспорту з вул.
Довгої на вул. Галицька - Целевича (в центр).
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13. Звернення Мельника В. В. щодо встановлення дорожніх знаків заборони
паркування по вул. Федьковича,124.
14. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо перенесення
місця встановлення павільйону зупинки громадського транспорту від буд. № 4а
до буд. №4 по вул. Вовчинецька та дорожніх знаків 5.41.1, 5.41.2.
15. Повторне звернення мешканців вул. Короля Данила,18 щодо
встановлення забороненого дорожнього знаку та таблички «Стоянка машин
тільки для мешканців будинку №18» на в’їзді до прибудинкової території з боку
Південного бульвару.
16. Звернення народного депутата України Ю. Бабія щодо нанесеної
дорожньої розмітки жовтого кольору 2.7 по бордюру на вул. Незалежності,48.
17. Звернення Глеба Б. П. щодо перенесення дорожнього знаку 5.41.2 «Кінець
пункту зупинки автобуса» від буд. 42А по вул. Миру.
18. Звернення Слюсара Р. щодо перенесення дорожнього знаку 5.41.2 «Кінець
пункту зупинки автобуса» від буд№33А по вул. Б. Хмельницького.
19. Щодо зміни адрес встановлення дорожніх знаків 3.29 «Обмеження
максимальної швидкості» та 1.11 «Пагорб» з вул. Кисілевської на вул.
Шухевичів та вул. Національної Гвардії.
20. Звернення начальника управління ВП «Івано - Франківське
територіальне управління» філії «Центр будівельно - монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця» Семотюка В.В. щодо
облаштування пішохідного переходу через вул. Надрічна у місці перетину вул.
Сагайдачного – Надрічна.
21. Звернення депутата міської ради Капустяка О. І. щодо облаштування
«острівця безпеки» на вул. С. Бандери на пішохідному переході від буд. № 60 до
буд. № 77.
22. Звернення депутата міської ради Руднянина С.М. щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул.
Карпатської Січі.
23. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та
5.41.2«Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. С. Стрільців – Бачинського.
24. Колективне звернення мешканців вул. Кармелюка щодо забезпечення
безпеки руху пішоходів через проїзну частину вулиці в нічний час та зимовий
період (встановлення пристрою примусового зниження швидкості «лежачий
поліцейський» або піднятого пішохідного переходу).
25. Протокольне доручення міського голови щодо внесення в план
встановлення дорожнього знаку «Стоянка для водіїв з інвалідністю» біля
центрального вокзалу.
26. Дотримання законності та заходів щодо безпеки дорожнього руху при
влаштуванні малих архітектурних форм на проїзній частині майданчику для
розвороту та стоянки маршрутних транспортних засобів по вул. Хоткевича та
вул. Флотська.
27. Влаштування напрямних острівців для відокремлення зупинок
громадського транспорту по вул. Привокзальна площа.
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28. Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості на вул. Б.
Хмельницького (перехрестя з вул. Затишна), вул. Кисілевської, вул. Миру
(перехрестя з вул. Української Дивізії) відповідно до акту комісійного
обстеження умов дорожнього руху ділянок вулично - шляхової мережі, які
прилягають до шкіл м. Івано-Франківська.
29. Виконання заходів відповідно до акту осіннього комісійного обстеження
вулично - шляхової мережі міста Івано-Франківськ.
30. Повторне звернення УПП щодо освітлення пішохідного переходу в нічний
час по вул. Крихівецькій.
31. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення знаку 3.34 «Зупинку заборонено».
на вул. Галицькій, після перехрестя з вул. Горбачевського ( в сторону центру).
32. Звернення ДЖКПБ щодо облаштування пішохідного переходу на
перехресті вул. Галицької-Тролейбусної-Пасічної, через вул. Галицьку, зі
сторони центру (є візуалізація).
33. Звернення ДЖКПБ щодо забезпечення умов для руху пішоходів на ділянці
вулиці Новгородської, біля солодового цеху, що знаходиться на реконструкції.
34. Звернення ДЖКПБ щодо вирішення проблем організації дорожнього руху
на привокзальній площі та на перехресті вулиць Лепкого-ЗалізничнаПривокзальна (є візуалізація).
35. Звернення ДЖКПБ щодо зміни пріоритетності проїзду на перехресті вул.
Хмельницького – Сагайдачного у зв’язку з виникненням аварійних ситуацій, в
наслідок яких за 3 тижні зареєстровано кілька ДТП.
36. Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу сіті-лайтів та рекламних конструкцій,
розміщених на електроопорах по вулицях Галицькій, Василіянок, Незалежності
та інших вулицях у зв’язку з тим, що вони встановлені з порушенням ДСТУ
3587-97 та ДБН 2.3-5-2001, закривають оглядовість водіям автотранспорту та
несуть загрозу рухові велосипедистів і пішоходів. (є фото).
37. Звернення Р. Островського щодо проблеми незаконного паркування
автомобілів на тротуарі по вул. Грушевського.
38. Звернення Пилипенка І.І. та жителів вул. Хмельницького щодо
встановлення лежачих поліцейських на перехресті вул. Хмельницького –
Радищева.
39. Звернення Ярощук Н.І. щодо блокування проїзду великогабаритного
транспорту за адресою Є. Коновальця, 70 в м. Івано-Франківську (є фото).
40. Звернення мешканців вул. Мазепи, 91 щодо встановлення воріт, огорожі
та проведення благоустрою прибудинкової території у дворі будинку №91.
41. Звернення ПФ «Галицький двір» щодо погодження плану облаштування
стоянки для автомобілів за адресою Короля Данила, 18-20.
42. Звернення Вадима Войтика з пропозицією щодо переліку доріг, які слід
включити у титульний список на капітальний ремонт у 2018 році з метою
підвищення безпеки руху зазначеними вулицями.
43. Звернення Вінк О. А. з пропозицією унеможливити проїзд транспорту
прибудинковою доріжкою між будинком №50 по вул. Молодіжна та огорожею
ЗОШ №22.
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44. Звернення мешканців будинків 118-120 по вул. Галицькій щодо
приведення до норм прибудинкової території та між будинкового проїзду.
45. Звернення Р. Савчука щодо дозволу на встановлення шлагбауму при в'їзді
на паркувальний майданчик по вул. Пд. Бульвар, 16.
46. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» на вул.
Симоненка, 16-18.
47.Звернення ДЖКПБ щодо скасування рішення КБР №36, що було прийняте
на третьому засіданні комісії 17.03.2017 р. на підставі рішення № 20 четвертого
засідання від 14.04.2017 р.
48. Звернення ДЖКПБ та депутата міської ради Шкутяка П. З. щодо
доцільності встановлення пристроїв примусового зниження швидкості
«лежачий поліцейський» на між будинковому проїзді по вул. Довженка, 9Б та
21Б.
49. Звернення Кшановського М. М. щодо надання дозволу на в’їзд мешканців
будинків по вул. Міцкевича, 12а, 14 та Вітовського, 7 через площу Ринок зі
сторони вул. Шпитальної у зв’язку з ремонтними роботами на пл. Міцкевича.

1.СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Євролайф Україна ЛТД»,
директора ПП ТФ «Антошка», ПП Качура Н.М., ПП Глінська О.С. мережа
магазинів «Червоний маркет», директора Білецького Р.В. м-ну «Планета
Секонд-Хенд» щодо надання дозволу на облаштування 5 паркувальних місць
на вул. Незалежності, 83-87.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
2. СЛУХАЛИ: Повторне 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 забезпечення проїзду транспорту (грузових автомобілів) та уникнення
можливого травматизму так, як даний будівельний майданчик знаходиться в
притул до пішохідної зони.
ВИРІШИЛИ:
ПП «Івано-Франківський міський організаційно-методичний центр
культури та мистецтва» пред’явити дозвіл на початок будівельних робіт.
3. СЛУХАЛИ: Звернення Микитинецької сільської ради щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Сєчєнова – Коротка.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульні списки робіт встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Сєчєнова –
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Коротка на 2018р. та встановити дорожні знаки 1.11 «Пагорб»-2шт. та 3.29
«Обмеження максимальної швидкості»-2шт.
4. СЛУХАЛИ: Звернення директора телерадіокомпанії «РАІ»
Русиняка А.І. щодо можливості облаштування автостоянки в районі вул.
Василіянок,15.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у можливості облаштування автостоянки в районі вул.
Василіянок,15.
УТІЗ та УПП вивчити потік машин та можливість збільшення існуючої
кишені навпроти церкви на вул. Василіянок.
5. СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря Івано-Франківського
обласного бюро медико-соціальної експертизи щодо встановлення вказівних
знаків інформаційного характеру на вул. С. Бандери на зупинці біля
Меморіального скверу та на вул. Шухевичів перед поворотом на вул.
Переяславську, а також для безпечного переходу через вул. Шухевичів інвалідів
- колясочників встановити під знаком «Пішохідний перехід» знак «Інвалід»
(додаток вказівних знаків додається).
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови, за рахунок Івано-Франківського обласного бюро
медико-соціальної експертизи встановити вказівні знаки інформаційного
характеру відповідно до поданих додатків №1- №3 відповідно до ДСТУ.
6. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» щодо
встановлення дорожніх знаків 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса» на зупинках
громадського транспорту по вул. Пасічній та вул. Федьковича.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса»-7шт. на зупинках громадського
транспорту по вул. Пасічній та вул. Федьковича.
7. СЛУХАЛИ: Звернення Пилипенка І.І. щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) в районі
перехрестку вул. Б. Хмельницького,57А, 84 корп.1, вул. Радіщева,34.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Б. Хмельницького,57А, 84 корп.1, вул.
Радіщева,34.
УТІЗ внести в титульні списки на 2018 рік встановлення пристроїв
примусового зниження швидкості(лежачі поліцейські)-2шт. на вул. Б.
Хмельницького – Затишна та встановити дорожні знаки 1.11 «Пагорб»-4шт. та
3.29 «Обмеження максимальної швидкості»-4шт.
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8. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо
облаштування пішохідного переходу на перехресті вул. Галицька –
Горбачевського до початку реконструкції даного перехрестя.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ врахувати нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід перед
перехрестям вул. Горбачевського – Калуське шосе в комплексі при встановленні
світлофорного об’єкту в 2018р.
9. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо заборони встановлення дорожніх
знаків при в’їздах в обласний центр, а саме:
-3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено»:
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 та наказових знаків перед вказаними перехрестями:
-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
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ підготувати проект рішення виконавчого комітету щодо заборони
в’їзду вантажного транспорту в м. Івано-Франківськ.
10. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та
нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього комісійного
обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська
(додаток додається).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього
комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста ІваноФранківська
11. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків
відповідно до акту контрольної перевірки комісійного обстеження умов
дорожнього руху ділянок вулично - шляхової мережі, які прилягають до шкіл м.
Івано-Франківська (додаток додається).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
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знаків відповідно до акту контрольної перевірки комісійного обстеження умов
дорожнього руху ділянок вулично - шляхової мережі, які прилягають до шкіл м.
Івано-Франківська.
12. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення павільйону зупинки громадського
транспорту з вул. Довгої на вул. Галицька - Целевича (в центр).
ВИРІШИЛИ:
Погодити перенесення павільйону зупинки громадського транспорту
з вул. Довгої на вул. Галицька - Целевича (в центр).
13. СЛУХАЛИ: Звернення Мельника В. В. щодо встановлення
дорожніх знаків заборони паркування по вул. Федьковича,124.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 3.34 «Зупинку заборонено»-2шт.
14. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М.
щодо перенесення місця встановлення павільйону зупинки громадського
транспорту від буд. № 4а до буд. №4 по вул. Вовчинецька та дорожніх знаків
5.41.1, 5.41.2.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
15. СЛУХАЛИ: Повторне звернення мешканців вул. Короля
Данила,18 щодо встановлення забороненого дорожнього знаку та таблички
«Стоянка машин тільки для мешканців будинку №18» на в’їзді до
прибудинкової території з боку Південного бульвару.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 3.1 «Рух заборонено» на в’їзді до прибудинкової території з боку
Південного бульвару.
УПП перевірити законність встановлення дорожніх знаків 5.38 «Місце
для стоянки»,7.5.3 « Вид транспортного засобу» та таблички «Бруннен» біля
ресторану на вул. Південний Бульвар, 24Б. При виявленні незаконності
встановлення зобов’язати провести демонтаж.
16. СЛУХАЛИ: Звернення народного депутата України Ю. Бабія
щодо нанесеної дорожньої розмітки жовтого кольору 2.7 по бордюру на вул.
Незалежності,48.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору внести зміни в
схему ОДР з позначенням дорожньої розмітки жовтого кольору 2.7 по бордюру
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на вул. Незалежності,48 так, як зупинка транспортних засобів на перехрестях
заборонена.
17. СЛУХАЛИ: Звернення Глеба Б. П. щодо перенесення дорожнього
знаку 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» від буд. 42А по вул. Миру.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
18. СЛУХАЛИ: Звернення Слюсара Р. щодо перенесення дорожнього
знаку 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» від буд№33А по вул. Б.
Хмельницького.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ та УПП вивчити пасажиропотік, після чого при потребі перенести
дорожній знак 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» за перехрестя з вул.
Гуцульська до магазину «Продукти».
19. СЛУХАЛИ: Щодо зміни адрес встановлення дорожніх знаків 3.29
«Обмеження максимальної швидкості» та 1.11 «Пагорб» з вул. Кисілевської на
вул. Шухевичів та вул. Національної Гвардії.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
20. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління ВП «Івано Франківське територіальне управління» філії «Центр будівельно монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
Семотюка В.В. щодо облаштування пішохідного переходу через вул. Надрічна
у місці перетину вул. Сагайдачного – Надрічна.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести в титульні списки робіт на 2018р. освітлення пішохідного
переходу, встановлення дорожніх знаків 5.35 «Пішохідний перехід»2шт.(двохсторонні) та нанесення розмітки 1.14.1 «Пішохідний перехід» на вул.
Надрічна,46В (поруч Автосервісу). Внести зміни в схему ОДР.
ДЖКПБ облаштувати підхід до пішохідного переходу.
21. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О. І. щодо
облаштування «острівця безпеки» на вул. С. Бандери на пішохідному переході
від буд. № 60 до буд. № 77.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ облаштувати пішохідний перехід біля зупинки громадського
транспорту комерційний коледж (в місто).
Встановити 5.35 «Пішохідний перехід»-2шт.(двохсторонні), нанести
дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» та внести зміни в схему ОДР.
Внести в титульні списки робіт на 2018р. облаштування «острівця
безпеки».
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22. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Руднянина С.М.
щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Карпатської Січі.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ до кінця поточного року виконати роботи по встановленню
пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул.
Карпатської Січі,6Б.
23. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт
зупинки автобуса» та 5.41.2«Кінець пункту зупинки автобуса» на вул. С.
Стрільців – Бачинського.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса»-1шт. та 5.41.2«Кінець пункту зупинки
автобуса»-1шт. на вул. С. Стрільців – Бачинського. Нанести дорожню розмітку
1.17, забрукувати частину заїзної кишені.
24. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вул. Кармелюка
щодо забезпечення безпеки руху пішоходів через проїзну частину вулиці в
нічний час та зимовий період (встановлення пристрою примусового зниження
швидкості «лежачий поліцейський» або піднятого пішохідного переходу).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання, перевірити проект, схему ОДР
капітального ремонту вул. Кармелюка.
25. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення міського голови щодо
внесення в план встановлення дорожнього знаку «Стоянка для водіїв з
інвалідністю» біля центрального вокзалу.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 7.17 «Інваліди» та таблички 7.2 «Зона дії» та нанесення дорожньої
розмітки синього кольору на місцях для інвалідів біля центрального входу на
ж/д вокзал по вул. Привокзальній.
26. СЛУХАЛИ: Дотримання законності та заходів щодо безпеки
дорожнього руху при влаштуванні малих архітектурних форм на проїзній
частині майданчику для розвороту та стоянки маршрутних транспортних
засобів по вул. Хоткевича та вул. Флотська.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ
надати
схему
ОДР
робочого
проекту
по
вул.
Хоткевича(розворотнє кільце)в УТІЗ.
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УТІЗ спільно з УПП відкорегувати дану схему та внести відповідні зміни.
27. СЛУХАЛИ: Влаштування напрямних острівців для відокремлення
зупинок громадського транспорту по вул. Привокзальна площа.
ВИРІШИЛИ:
Влаштувати виїзне засідання на вул. Привокзальна площа за участю
працівників УТІЗ, ДЖКПБ та УПП.
Після чого винести пропозиції на обговорення КБДР.
28. СЛУХАЛИ: Влаштування пристроїв примусового зниження
швидкості на вул. Б. Хмельницького (перехрестя з вул. Затишна), вул.
Кисілевської, вул. Миру (перехрестя з вул. Української Дивізії) відповідно до
акту комісійного обстеження умов дорожнього руху ділянок вулично шляхової мережі, які прилягають до шкіл м. Івано-Франківська.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ влаштувати пристрій примусового зниження швидкості на вул.
Миру (перехрестя з вул. Української Дивізії).
29. СЛУХАЛИ: Виконання заходів відповідно до акту осіннього
комісійного обстеження вулично - шляхової мережі міста Івано-Франківськ.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту осіннього
комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста ІваноФранківська
30. СЛУХАЛИ: Повторне звернення УПП щодо освітлення пішохідного
переходу в нічний час по вул. Крихівецькій.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися листом до голови сільської ради с. Крихівці щодо
освітлення пішохідного переходу в нічний час по вул. Крихівецькій.
31. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення знаку
3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Галицькій, після перехрестя з вул.
Горбачевського ( в сторону центру).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. Галицькій, після перехрестя з вул.
Горбачевського ( в сторону центру).
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32. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо облаштування пішохідного
переходу на перехресті вул. Галицької-Тролейбусної-Пасічної, через вул.
Галицьку, зі сторони центру (є візуалізація).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати дане питання, та винести на наступне засідання
КБДР.
КП «Івано - Франківськміськсвітло» надати циклограму світлофору
ДЖКПБ.
33. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо забезпечення умов для руху
пішоходів на ділянці вулиці Новгородської, біля солодового цеху, що
знаходиться на реконструкції.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
34. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо вирішення проблем
організації дорожнього руху на привокзальній площі та на перехресті вулиць
Лепкого-Залізнична-Привокзальна (є візуалізація).
ВИРІШИЛИ:
Влаштувати виїзне засідання на вул. Привокзальна площа за участю
працівників УТІЗ, ДЖКПБ та УПП.
Після чого винести пропозиції на обговорення КБДР.
35. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо зміни пріоритетності проїзду
на перехресті вул. Хмельницького – Сагайдачного у зв’язку з виникненням
аварійних ситуацій, в наслідок яких за 3 тижні зареєстровано кілька ДТП.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ розробити тимчасову схему ОДР та погодити з УПП.
КП МДК після завершення ремонту вул. Вовчинецька демонтувати
тимчасові дорожні знаки.
36. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу сіті-лайтів та
рекламних конструкцій, розміщених на електроопорах по вулицях Галицькій,
Василіянок, Незалежності та інших вулицях у зв’язку з тим, що вони
встановлені з порушенням ДСТУ 3587-97 та ДБН 2.3-5-2001, закривають
оглядовість водіям автотранспорту та несуть загрозу рухові велосипедистів і
пішоходів. (є фото).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ звернутись з даним питанням до наради по рекламі.
37. СЛУХАЛИ: Звернення Р. Островського щодо проблеми незаконного
паркування автомобілів на тротуарі по вул. Грушевського.
ВИРІШИЛИ:
УПП взяти даний адрес на контроль.
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38. СЛУХАЛИ: Звернення Пилипенка І.І. та жителів вул.
Хмельницького щодо встановлення лежачих поліцейських на перехресті вул.
Хмельницького – Радищева.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Б. Хмельницького,57А, 84 корп.1, вул.
Радіщева,34.
УТІЗ внести в титульні списки на 2018 рік встановлення пристроїв
примусового зниження швидкості(лежачі поліцейські)-2шт. на вул. Б.
Хмельницького – Затишна та встановити дорожні знаки 1.11 «Пагорб»-4шт. та
3.29 «Обмеження максимальної швидкості»-4шт.
39. СЛУХАЛИ: Звернення Ярощук Н.І. щодо блокування проїзду
великогабаритного транспорту за адресою Є. Коновальця, 70 в м. ІваноФранківську (є фото).
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
40. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Мазепи, 91 щодо
встановлення воріт, огорожі та проведення благоустрою прибудинкової
території у дворі будинку №91.
ВИРІШИЛИ:
Для отримання погодження на встановлення огорожі КБДР рекомендує
звернутись в Центр надання адміністративних послуг із заявою на ім’я
Директора департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини
виконавчого комітету міської ради, з переліком необхідних документів для
отримання погодження у відповідності до порядку встановлення огорож у м.
Івано-Франківську.
41. СЛУХАЛИ: Звернення ПФ «Галицький двір» щодо погодження
плану облаштування стоянки для автомобілів за адресою Короля Данила, 18-20.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
42. СЛУХАЛИ: Звернення Вадима Войтика з пропозицією щодо
переліку доріг, які слід включити у титульний список на капітальний ремонт у
2018 році з метою підвищення безпеки руху зазначеними вулицями.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ надати перелік адрес в УТІЗ.
43. СЛУХАЛИ: Звернення Вінк О. А. з пропозицією унеможливити
проїзд транспорту прибудинковою доріжкою між будинком №50 по вул.
Молодіжна та огорожею ЗОШ №22.
ВИРІШИЛИ:
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Відмовити.
44. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків 118-120 по вул.
Галицькій щодо приведення до норм прибудинкової території та між
будинкового проїзду.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
45. СЛУХАЛИ: Звернення Р. Савчука щодо дозволу на встановлення
шлагбауму при в'їзді на паркувальний майданчик по вул. Пд. Бульвар, 16.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
46. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1
«Пішохідний перехід» на вул. Симоненка, 16-18.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» -2шт.
47. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо скасування рішення КБР №36,
що було прийняте на третьому засіданні комісії 17.03.2017 р. на підставі
рішення № 20 четвертого засідання від 14.04.2017 р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити відмінити рішення пит.36 протоколу №3 засідання міської
комісії з питань безпеки дорожнього руху від 17.03.2017 року щодо ліквідації
горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 на перехресті вул. Франка –
Драгоманова та вул. Гаркуші – Франка.
48. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ та депутата міської ради
Шкутяка П. З. щодо доцільності встановлення пристроїв примусового
зниження швидкості «лежачий поліцейський» на між будинковому проїзді по
вул. Довженка, 9Б та 21Б.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні пристроїв примусового зниження швидкості на
міжбудинковому проїзді по вул. Довженка, 9Б та 21Б.
49. СЛУХАЛИ: Звернення Кшановського М. М. щодо надання дозволу
на в’їзд мешканців будинків по вул. Міцкевича, 12а, 14 та Вітовського, 7 через
площу Ринок зі сторони вул. Шпитальної у зв’язку з ремонтними роботами на
пл. Міцкевича.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху
Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко
І. Щурик
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