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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 4 від 20.04.2018року 

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»; 

Царьов В.С. – в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

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

Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ 

СОІУ; 

Кошик О. І. –директор Департаменту містобудування, архітектури та культурної 

спадщини міської ради; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Стахів О.М. – голова правління «Спілка перевізників Івано – Франківська». 

 

Порядок денний: 

1. Звернення ФОП Малженського О.Б. щодо перенесення дорожнього знаку 

5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» від Техно - Торгового Центру 

«Електронсервіс» до перукарні на вул.Довга,47. 

2. Звернення мешканців будинку № 40 по вул. В. Стуса щодо врегулювання 

розміщення зупинки громадського транспорту в іншому більш зручному для 

всіх місці, оскільки розміщення зупинки знаходиться дуже близько біля 

під’їздів, чим створює небезпеку для дітей та дорослих. 

3. Щодо облаштування антикишень на перехресті вул. Мазепи - 

Бельведерська, вул. П. Орлика – Бельведерська, вул. Бельведерська – П. Орлика, 

вул. Новгородська - Бельведерська та встановлення відповідних дорожніх знаків 

відповідно до погодженого робочого проекту майданчиків для платного 

паркування. 
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4. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо встановлення 

світлофора на перетині вулиць С. Мартинця - М. Грушевського – Д. Вітовського. 

5. Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо зміни організації 

дорожнього руху по вул. Франка в зв’язку зі збільшенням потоку транспортних 

засобів через припинення руху вздовж площі Міцкевича.  

6. Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо нанесення сучасної 

розмітки на перехресті вулиць Блавацького - Коновальця поворот до аеропорту 

та облаштування острівця безпеки на цьому перехресті. 

7. Звернення Шулятицького Я.В. щодо зміни режиму роботи світлофора на 

перехресті вул. Василіянок – Вовчинецька, зупинити зустрічний рух зі сторони 

вул. Гаркуші на 15-20 секунд раніше і дати можливість повернути машинам з 

вул. Василіянок на вул. Вовчинецьку. 

8. Щодо встановлення дорожніх знаків 1.32 «Пішохідний перехід» на вул. 

Й.Сліпого, вул. Незалежності – Угорницька. 

9 Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення 

обмежувачів для проїзду машин на території біля першого під’їзду на вул. 

Надвірнянська, 32, оскільки наявний рух створює небезпеку для дітей, а також 

руйнує прибудинкову територію. Альтернативний проїзд є поруч біля ДНЗ №27. 

10. Звернення директора ТзОВ «Андком» Меркулова О.В. щодо надання 

дозволу в’їзду автомобілів Фіат-АТ 4103 ВА, Фіат-АТ 8254 ВО, Газ 31105 

«Волга» АТ 7145 АЕ, Нісан «Мурано» АТ 7002 АЕ, Сітроен «Кактус» 

АТ2163ВТ у вихідні та святкові дні для обслуговування та доставки товарів в 

установу громадського харчування ТзОВ «Андком» на вул. Шашкевича,4 - 

Грушевського.  

11. Звернення Мельник В.Б. щодо надання дозволу на облаштування заїзду до 

власного приміщення на вул. Довженка,8. 

12. Звернення Троф’янчина Я.В. щодо встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Коновальця (зупинка 

арматурний завод) в зв’язку з постійною аварійною ситуацією на пішохідному 

переході. 

13. Звернення УПП щодо влаштування одностороннього руху по вул. 

Заклинських – П. Мирного в часи пік. 

14. Звернення депутата міської ради Фецича В.І. щодо встановлення 

дорожнього знаку 2.3 «Головна дорога» на вул. 24-Серпня перед перехрестям 

вул. Симоненка. 

15. Звернення депутата міської ради Фецича В.І. щодо встановлення 

дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» або 3.35 «Стоянку заборонено» на 

вул. Вовчинецька(біля заправки «ОККО»). 

16. Звернення Довбуша А.Я. щодо вжиття комплексних заходів для 

покращення безпеки руху пішоходів, які рухаються пішохідними переходами та 

розробки нової схеми ОДР по вул. Пасічна та вул. Федьковича, а саме: 

1. Розширення та підняття тротуару до 1,5-2 м за рахунок дороги; 

2. облаштування тротуару 20 м біля ресторану «Рів’єра»; 

3. облаштування тротуару 50 м від зупинки громадського транспорту до 
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церкви; 

4. розширення проїжджої частини та влаштування піднятого пішохідного 

переходу на перехресті вул. Пасічна - Федьковича; 

5. облаштування тротуару за перехрестям вул. Федьковича – Пасічна та 

поширення проїжджої частини; 

6. продовження та облаштування піднятого тротуару на виїзді з двору на 

вул. Пасічна,38. 

17. Звернення Дебренчук Л.В. щодо встановлення дорожнього знаку на 

повороті від дороги в «Дем’янів Лаз» до дендропарку Прикарпатського 

університету ім. В. Стефаника, який би заборонив великому грузовому 

транспорту руйнувати дорогу. 

18. Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.10.2 «Позначення місць для 

заборони стоянки транспортних засобів» на заїзді до міської ради з вул. 

Мельничука. 

19. Звернення Івано-Франківської дистанції колії щодо перекриття вул. 

Хриплинська для ремонту під’їзної колії на ВАТ «Вторчермет» (акт обстеження 

та схема об’їзду додається). 

20. Звернення Кавинского В.Ф. щодо встановлення дорожніх знаків 2.1 «Дати 

дорогу» - 1шт. та 2.3 «Головна дорога» - 2шт. на перехресті вул. Бельведерська – 

Манюха. 

21. Щодо встановлення обмежувачів руху на заїзді на тротуар по вул. 

Шухевичів,35 біля гімназія №2. 

22. Щодо перенесення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 

5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» з вул.Коновальця,243 ближче до 

навісу. 

23. Звернення Рудницької О.Б. щодо встановлення відповідного дорожнього 

знаку про відсутній проїзд на вул. Шевченка – Гординського - С. Стрільців. 

24. Звернення Стасюк Г.М. щодо перенесення зупинки громадського 

транспорту від автозаправки «ОККО» за перехрестя вул. Тисменицька-

Декабристів біля автокомплексу із закладами торгівлі. 

25. Питання встановлення пристроїв примусового зниження швидкості на 

вулицях міста Івано-Франківська. 

Звернення: 

- Новікової Т. М.,  

- мешканці вул. Глібова,  

- мешканці вул. Покутська 

- мешканці вул. Миколайчука, 11 (Ровенко О. І, ) 

26. Звернення ТОВ «Спілка забудовників» щодо пониження бордюру для 

виїзду автомобілів на тротуар. 

27. Звернення мешканців будинків по вул. Паркова 20, 24 щодо паркування у 

дворах. 

28. Звернення жителів будинку по вул. Довга, 47 щодо розблокування проїзду. 

29. Інтернет звернення щодо впорядкування будмайданчика по вул. Сорохтея 

(зелений паркан). 
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30. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо зниження 

ймовірності ДТП по вул. Коновальця, 147. 

31. Звернення БФ "Тепле Місто" щодо організації практичних занять їзди на 

велосипеді у 4 локаціях міста. Просять сприяння. 

32. Звернення Березовського щодо встановлення зупинки по вул. Івасюка, 44 

(з центру). 

33. Звернення Томачинської В. щодо демонтажу рекламних конструкцій на 

вузьких тротуарах по вул. Василіянок і Галицькій та захисті тротуарів 

антипаркувальними елементами. 

34. Повторне звернення директора ТОВ «Ельдорадо» щодо надання дозволу 

на влаштування заїзних кишень для паралельного паркування відносно осі вул. 

Незалежності для відвідувачів торгового центру по вул. Незалежності, 83. 

35. Звернення мешканців міста щодо збільшення тривалості зеленого сигналу 

світлофора на перехресті вулиць Вовчинецька – Сагайдачного - Деповська, 

особливо з боку вул. Сагайдачного, оскільки дуже короткий час дії зеленого 

сигналу не дає можливості транспорту з даних вулиць здійснювати рух. 

36. Щодо погодження облаштування майданчика для платного паркування 

по вул. Панаса Мирного. 

37. Звернення Микитин М.З. щодо внесення пропозицій руху транспорту по 

вул. Галицька, а саме: 

- залишити тільки 2 світлофори на перехресті вул. Галицька - Горбачевського-

Калуське шосе та вул. Галицька –Пасічна-Тролейбусна; 

- заборонити виїзд з вул. Целевича з влаштування одностороннього руху; 

- заборонити в’їзд в центр міста, окрім транспорту загального користування, а 

неособистого. 

38. Звернення голови апеляційного суду Івано-Франківської області 

Гриновецького Б.М. щодо облаштування паркувального майданчика біля 

Будинку правосуддя та відведення спеціальних обладнаних паркувальних місць 

для автомобілів з інвалідністю. 

39. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення знаку «Житлова зона» на в'їзді до 

буд. по вул. Галицька 118 з вулиці Добролюбова. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Малженського О.Б. щодо перенесення 

дорожнього знаку 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» від Техно - 

Торгового Центру «Електронсервіс» до перукарні на вул.Довга,47. 

ВИРІШИЛИ: 

КП «МДК» перенести дорожній знак 5.41.2 «Кінець пункту зупинки 

автобуса» від Техно - Торгового Центру «Електронсервіс» до перукарні на 

вул.Довга,47. 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку № 40 по вул. В. Стуса 

щодо врегулювання розміщення зупинки громадського транспорту в іншому 

більш зручному для всіх місці, оскільки розміщення зупинки знаходиться дуже 
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близько біля під’їздів, чим створює небезпеку для дітей та дорослих. 

ВИРІШИЛИ: 

 УКБ надати інформацію робочого проекту даної території. 

 

3. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування антикишень на перехресті вул. 

Мазепи - Бельведерська, вул. П. Орлика – Бельведерська, вул. Бельведерська – 

П. Орлика, вул. Новгородська - Бельведерська та встановлення відповідних 

дорожніх знаків відповідно до погодженого робочого проекту майданчиків для 

платного паркування. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити облаштування антикишень окрім вул. Мазепи – Бельведерська. 

УТІЗ замовити в проектній організації ПКД на облаштування антикишень по 

вул. П. Орлика – Бельведерська, вул. Бельведерська – П. Орлика, вул. 

Новгородська – Бельведерська. 

4. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

встановлення світлофора на перетині вулиць С. Мартинця - М. Грушевського – 

Д. Вітовського. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. Відповідно до схеми ОДР не передбачено встановлення 

світлофорного об’єкту.  

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо 

зміни організації дорожнього руху по вул. Франка в зв’язку зі збільшенням 

потоку транспортних засобів через припинення руху вздовж площі Міцкевича.  

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести зміни в схему ОДР по вул. Франка на виїзді на вул. 

Незалежності, а саме: 

-ліва смуга руху прямо і наліво; 

-права смуга тільки направо. 

 КП « Івано - Франківськміськсвітло» внести зміни циклограми 

світлофора. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо 

нанесення сучасної розмітки на перехресті вулиць Блавацького - Коновальця 

поворот до аеропорту та облаштування острівця безпеки на цьому перехресті. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ врахувати дані пропозиції при виготовлені робочого проекту. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення Шулятицького Я.В. щодо зміни режиму 

роботи світлофора на перехресті вул. Василіянок – Вовчинецька, зупинити 

зустрічний рух зі сторони вул. Гаркуші на 15-20 секунд раніше і дати 

можливість повернути машинам з вул. Василіянок на вул. Вовчинецьку. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП « Івано - Франківськміськсвітло» вивчити питання циклограми. 
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 УТІЗ замовити в проектній організації робочий проект на реконструкцію 

світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Василіянок - Вовчинецька. 

 

8. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 1.32 «Пішохідний 

перехід» на вул. Й.Сліпого, вул. Незалежності – Угорницька. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 1.32 «Пішохідний перехід» -4шт. на вул. Й. Сліпого, вул. Незалежності – 

Угорницька. 

 

9 СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо 

встановлення обмежувачів для проїзду машин на території біля першого 

під’їзду на вул. Надвірнянська, 32, оскільки наявний рух створює небезпеку для 

дітей, а також руйнує прибудинкову територію. Альтернативний проїзд є поруч 

біля ДНЗ №27. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні обмежувачів руху в зв’язку з тим, що даний 

проїзд рахується аварійним. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Андком» Меркулова 

О.В. щодо надання дозволу в’їзду автомобілів Фіат-АТ 4103 ВА, Фіат-АТ 8254 

ВО, Газ 31105 «Волга» АТ 7145 АЕ, Нісан «Мурано» АТ 7002 АЕ, Сітроен 

«Кактус» АТ2163ВТ у вихідні та святкові дні для обслуговування та доставки 

товарів в установу громадського харчування ТзОВ «Андком» на вул. 

Шашкевича,4 - Грушевського.  

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. Доставку товару здійснювати в робочі дні. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення Мельник В.Б. щодо надання дозволу на 

облаштування заїзду до власного приміщення на вул. Довженка,8. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити оскільки в 2017 році виконаний комплексний благоустрій 

двору. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення Троф’янчина Я.В. щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. 

Коновальця (зупинка арматурний завод) в зв’язку з постійною аварійною 

ситуацією на пішохідному переході. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський).На даному пішохідному переході встановлений 

світлофорний об’єкт. 
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13. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо влаштування одностороннього 

руху по вул. Заклинських – П. Мирного в часи пік. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ виготовити схему ОДР з одностороннім рухом по вул. Заклинських– 

П. Мирного в напрямку вул. Північний Бульвар. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Фецича В.І. щодо 

встановлення дорожнього знаку 2.3 «Головна дорога» на вул. 24-Серпня перед 

перехрестям вул. Симоненка. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 2.3 «Головна дорога» -1шт.,7.8 «Напрямок головної дороги»-2шт.,2.1 

Дати дорогу»-1шт. на перехресті вул. Симоненка-24 Серпня. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Фецича В.І. щодо 

встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» або 3.35 «Стоянку 

заборонено» на вул. Вовчинецька (біля заправки «ОККО»). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 3.34 «Зупинку заборонено» -1шт. на вул. Вовчинецька (біля заправки 

«ОККО»). 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення Довбуша А.Я. щодо вжиття комплексних 

заходів для покращення безпеки руху пішоходів, які рухаються пішохідними 

переходами та розробки нової схеми ОДР по вул. Пасічна та вул. Федьковича, а 

саме: 

1. Розширення та підняття тротуару до 1,5-2 м за рахунок дороги; 

2. облаштування тротуару 20 м біля ресторану «Рів’єра»; 

3. облаштування тротуару 50 м від зупинки громадського транспорту до 

церкви; 

4. розширення проїжджої частини та влаштування піднятого пішохідного 

переходу на перехресті вул. Пасічна - Федьковича; 

5. облаштування тротуару за перехрестям вул. Федьковича – Пасічна та 

поширення проїжджої частини; 

6. продовження та облаштування піднятого тротуару на виїзді з двору на 

вул. Пасічна,38. 

ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ розробити робочий проект будівництва мереж по вул. Пасічна та 

вивчити надані пропозиції. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення Дебренчук Л.В. щодо встановлення 

дорожнього знаку на повороті від дороги в «Дем’янів Лаз» до дендропарку 
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Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, який би заборонив великому 

грузовому транспорту руйнувати дорогу. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього 

знаку 3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 20т, заборонено». 

 

18. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.10.2 

«Позначення місць для заборони стоянки транспортних засобів» на заїзді до 

міської ради з вул. Мельничука. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ нанести дорожньої розмітки 1.10.2 «Позначення місць для заборони 

стоянки транспортних засобів» на заїзді до міської ради з вул. Мельничука. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківської дистанції колії щодо 

перекриття вул. Хриплинська для ремонту під’їзної колії на ВАТ «Вторчермет» 

(акт обстеження та схема об’їзду додається). 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити при умові виконання ремонтних робіт по вул. Хриплинська з 

14.05.2018р. – 16.05.2018р., погодити з УПП схему об’їзду та встановлення 

відповідних інформаційних дорожніх знаків. 

  

20. СЛУХАЛИ: Звернення Кавинского В.Ф. щодо встановлення 

дорожніх знаків 2.1 «Дати дорогу» - 1шт. та 2.3 «Головна дорога» - 2шт. на 

перехресті вул. Бельведерська – Манюха. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 2.1 «Дати дорогу» - 1шт. та 2.3 «Головна дорога» - 2шт. на перехресті вул. 

Бельведерська – Манюха. 

 

21. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення обмежувачів руху на заїзді на 

тротуар по вул. Шухевичів,35 біля гімназія №2. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ встановити антипаркувальні засоби на заїздах на тротуар по вул. 

Шухевичів,35 біля гімназія №2. 

 

22. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт 

зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» з 

вул.Коновальця,243 ближче до навісу. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення Рудницької О.Б. щодо встановлення 
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відповідного дорожнього знаку про відсутній проїзд на вул. Шевченка – 

Гординського - С. Стрільців. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього 

знаку 5.29.1 «Тупик» на вул. Шевченка - Гординського. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення Стасюк Г.М. щодо перенесення зупинки 

громадського транспорту від автозаправки «ОККО» за перехрестя вул. 

Тисменицька-Декабристів біля автокомплексу із закладами торгівлі. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ внести в титульні списки робіт встановлення зупинки громадського 

транспорту за перехрестя вул. Тисменицька-Декабристів (в центр). 

 КП «МДК» перенести дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 

5.41.2 « Кінець пункту зупинки автобуса» від автозаправки «ОККО» за 

перехрестя вул. Тисменицька-Декабристів біля автокомплексу із закладами 

торгівлі. 

 

25. СЛУХАЛИ: Питання встановлення пристроїв примусового 

зниження швидкості на вулицях міста Івано-Франківська. 

Звернення: 

- Новікової Т. М.,  

- мешканці вул. Глібова,  

- мешканці вул. Покутська 

- мешканці вул. Миколайчука, 11 (Ровенко О. І, ). 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ передати УТІЗ списки встановлення пристроїв примусового 

зниження швидкості на вулицях міста Івано-Франківська. 

 

26. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Спілка забудовників» щодо 

пониження бордюру для виїзду автомобілів на тротуар на вул. Бельведерська. 

ВИРІШИЛИ: 

ТОВ «Спілка забудовників» надати копію робочого проекту в ДЖКПБ 

для вивчення даного питання. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків по вул. Паркова 20, 24 

щодо паркування у дворах. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ влаштувати виїзне засідання на вул. Паркова. 

 

28. СЛУХАЛИ: Звернення жителів будинку по вул. Довга, 47 щодо 

розблокування проїзду. 

ВИРІШИЛИ: 
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КБДР рекомендує залишити дане питання без розгляду, у зв'язку з тим, 

що немає правових підстав, щодо впливу на замовника будівництва після здачі 

об'єкта в експлуатацію. 

 

29. СЛУХАЛИ: Інтернет звернення щодо впорядкування 

будмайданчика по вул. Сорохтея (зелений паркан). 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ переадресувати дане звернення в Управління Державної 

архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області. 

 

30. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо 

зниження ймовірності ДТП по вул. Коновальця, 147. 

ВИРІШИЛИ: 

Без розгляду. 

 

31. СЛУХАЛИ: Звернення БФ "Тепле Місто" щодо організації 

практичних занять їзди на велосипеді у 4 локаціях міста. Просять сприяння. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ детально вивчити дане питання, місце та час проведення занять.  

 

32. СЛУХАЛИ: Звернення Березовського щодо встановлення зупинки 

по вул. Івасюка, 44 (з центру). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ при потребі внести в титул робіт встановлення зупинки 

громадського транспорту по вул. Івасюка, 44 (з центру). 

 

33. СЛУХАЛИ: Звернення Томачинської В. щодо демонтажу 

рекламних конструкцій на вузьких тротуарах по вул. Василіянок і Галицькій та 

захисті тротуарів антипаркувальними елементами. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ спільно Департаментом містобудування, архітектури та 

культурної спадщини вивчити дане питання після чого демонтувати. 

 

34. СЛУХАЛИ: Повторне звернення директора ТОВ «Ельдорадо» 

щодо надання дозволу на влаштування заїзних кишень для паралельного 

паркування відносно осі вул. Незалежності для відвідувачів торгового центру 

по вул. Незалежності, 83. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

35. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців міста щодо збільшення 

тривалості зеленого сигналу світлофора на перехресті вулиць Вовчинецька – 

Сагайдачного - Деповська, особливо з боку вул. Сагайдачного, оскільки дуже 

короткий час дії зеленого сигналу не дає можливості транспорту з даних вулиць 
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ПРОТОКОЛ № 4 від 20.04.2018року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 11 

здійснювати рух. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. Збільшення тривалості зеленого сигналу світлофора на 

перехресті вулиць Вовчинецька – Сагайдачного – Деповська зі сторони вул. 

Сагайдачного комісійно вже вивчалося. 

 

36. СЛУХАЛИ: Щодо погодження облаштування майданчика для 

платного паркування по вул. Панаса Мирного. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити.  

УТІЗ замовити схему ОДР з одностороннім рухом. 

 

37. СЛУХАЛИ: Звернення Микитин М.З. щодо внесення пропозицій 

руху транспорту по вул. Галицька, а саме: 

- залишити тільки 2 світлофори на перехресті вул. Галицька - Горбачевського-

Калуське шосе та вул. Галицька –Пасічна-Тролейбусна; 

- заборонити виїзд з вул. Целевича з влаштування одностороннього руху; 

- заборонити в’їзд в центр міста, окрім транспорту загального користування, а 

неособистого. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

38. СЛУХАЛИ: Звернення голови апеляційного суду Івано-

Франківської області Гриновецького Б.М. щодо облаштування 

паркувального майданчика біля Будинку правосуддя та відведення спеціальних 

обладнаних паркувальних місць для автомобілів з інвалідністю. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити. 

 

39. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення знаку «Житлова 

зона» на в'їзді до буд. по вул. Галицька 118 з вулиці Добролюбова. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю 

робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх 

знаків 5.33 «Пішохідна зона»-1шт. та 5.29.1 «Тупик»-1шт. 

 

 

 

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/

