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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 4 від 12.04.2016року
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
Авраменко В.В. начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»
Бурко В.М.- заступник директора КП «ДРЕУ», депутат міської ради
Ковальчук В.Г. –начальник управління капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради
Коман А.І. – архітектор
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою
Стоїч А.П. – депутат міської ради
Федорків М.М. – провідний фахівець Департаменту житлової, комунальної
політики та благоустрою
Царьов В.С. – старший інспектор з особливих доручень Управління
превентивної діяльності ГУНП України в Івано Франківській області
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»
Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради
Міхалець Д.В. - начальник управління патрульної поліції Івано-Франківська
Гавриш П.О.-депутат міської ради
Порядок денний:
1.Звернення гр. Шевчук О.Ю. щодо встановлення пішохідного переходу по
вул. С.Бандери біля магазину «Практик».
2.Звернення ФОП Кушерської І.М. щодо погодження проекту літнього
торгового майданчика від кафе «Делікатес» ТК «Галерея-Н» на
вул. Тринітарська.
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3.Звернення мешканців вул. Ботанічна щодо облаштування пішохідного
переходу через вул.Коновальця в районі перехрестя з вул. Ботанічною.
4.Звернення Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
щодо перенесення зупинки громадського транспорту по вул. Січових Стрільців
з перехрестя ближче до обласної друкарні на місце, де колись і була зупинка.
5.Звернення директора таксі «Спартак 15-78» Вашківа Г.В. щодо самовільно
встановленого дорожнього знаку 5.44 «Місце зупинки таксі 15-65» на
вул. Федьковича (навпроти обласної лікарні).
6.Звернення директора таксі «Спартак 15-78» Вашківа Г.В. щодо стоянки
таксі по вул. Галицька (за перехрестям вул. Пасічна, Тролейбусна, Галицька)
яка «автоматично пропала» після реконструкції дороги.
7.Звернення голови професійної спілки таксистів М. В. Рибака щодо
обстеження стоянки таксі на перехресті вул. Є. Коновальця - Сорохтея,32 на
місці якої встановлено МАФ «Хлібокомбінат» та встановлені металічні стовпи.
8.Звернення депутата міської ради П. Гавриша:
1) вул. Незалежності: пропозиція встановити зелену стрілку на червоний
сигнал світлофора, а додаткову секцію із світловим вказівником зняти –це
змінить трафік в напрямку вул. Лепкого-Незалежності - С. Бандери у часи пік.
2) вул. Галицька за перехрестям вул. Добролюбова пропонується
встановити автомобільну вагу із монтуванням її у асфальт на цьому відтинку
доповнити комплекс автоматичною фотозйомкою порушників вагового
режиму.
3) на вул. Галицька пропонується змінити спосіб паркування з
перпендикулярного на повздовжній. Існуючий на мінімум сто метрів звужує
дорогу до однієї смуги чим створює ”корки” при одночасному русі в обидві
сторони.
9.Внести на розгляд КБДР питання щодо перекриття центральної частини
міста для облаштування 1паркувальної зони та доцільність розгляду питань
про встановлення ЛТМ на КБДР.
10.Звернення жителів вул.Галицька,112 щодо перенесення зупинки
автобусів біля перехрестя вул. Галицька -Тролейбусна на існуючу зупинку
тролейбусів, яка знаходиться вище біля магазину “Барбарис.
11.Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. по вул. Г. Хоткевича
перед ЗОШ №19 встановити обмеження швидкості “Лежачий поліцейський” та
дорожній знак “Пішохідний перехід».
12. Звернення ДНЗ №16 «Сонечко» щодо встановлення дорожнього знаку
“В'їзд заборонено” біля в'їзду на територію ДНЗ №16”Сонечко” з вул.
Південний бульвар.
13. Доручення міського голови встановити дорожній знак “Пішохідний
перехід” на вул. Вовчинецька біля ТЦ “Велес”.
14.Звернення релігійної громади парафіян Святого Миколая Української
Греко-Католицької церкви м. Івано-Франківська щодо погодження заїзду та
виїзду на будівельний майданчик будівництва церкви Святого Миколая. По
___________________________________________________________________________
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 № 4 від 12.04.2016року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 14

вулицях: Заїзд Об'їздна - Галицька-Дністровська-Валова-Будівельний
майданчик. Виїзд Валова-Дністровська - Василіянок – Галицька - Об'їздна.
15.Вул.Тичини (біля «п'яного базару») відсутній знак 5.41.1. “Зупинка
міського транспорту (встановити).
16.Звернення ПАТ СК « Галицька» вул.Василіянок,22 щодо встановлення
огорожі від проїжджої частини та розділення пішохідної зони від стоянки
транспорту.
17.Звернення ПП Лисиманко А.Р. щодо розташування паркувальних
стовпчиків поруч магазину гуртівні “Аркуш” на вул.Промислова,25.
18.Звернення ФОП Байди В.А. щодо погодження схеми розташування
літнього майданчика біля кафе “Піца Плюс” на вул. Площа Ринок,6.
19.Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо перенесення
дорожніх знаків «Зупинка громадського транспорту» з вул.Незалежності,154
до буд.158 по вул. Незалежності.
20.Звернення мешканців вул.Галицька,64, 64а, 64б щодо встановлення на
перехресті вулиць Галицька та Пулюя світлофора та облаштування кнопкою
виклику зеленого світлофора для пішоходів.
21.Вул.Петлюри (біля УТОС) - встановлення відеокамери та обмеження
швидкості руху.
22.Звернення ФОП Буняка А.Д. щодо погодження розташування літнього
торгового майданчика по вул.Привокзальна,9.
23.Звернення мешканців будинків вул.Пасічна,38, 38а, 22, 41 щодо
облаштування зупинки або встановлення дорожнього знаку «Зупинка
громадського транспорту» за адресою вул.Пасічна,38.
24.Звернення управління капітального будівництва про розгляд та
погодження схеми організації дорожнього руху транспортної розв’язки в
межах вулиць Угорницька – Івасюка-Незалежності – міст через річку Бистриця
Надвірнянська в м. Івано-Франківську.
25.Ордери схеми на розміщення дорожніх знаків –ДЖКПБ забезпечити
внесення змін до схем ОДР, а УТІЗ брати копії схем по встановленню знаків і
направляти в КПДРЕУ.
26.Звернення голови громадської ради по контролю за використанням
коштів М. Панчишина щодо заборони транспортного руху та стоянок на площі
Шептицького (встановити зрізані стовпчики в районі музею).
27.Звернення
Департаменту
житлової,
комунальної
політики
та благоустрою щодо погодження титульного списку “на влаштування
"острівців безпеки", малих кілець, піднятих пішохідних переходів та інших
елементів на вулицях міста на 2016 рік”. (Додаток 1).
28.Звернення
Департаменту
житлової,
комунальної
політики
та благоустрою щодо погодження титульного списку “на установку
перильних загороджень та обмежуючих пристроїв на 2016 рік”. (Додаток 2).
29. Звернення Комана А.І.щодо розміщення стовпців при облаштуванні
1паркувальної зони.
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30. Звернення депутата Олійника В.Є. щодо облаштування пішохідного
переходу в районі вул. Сагайдачного, вул. Надрічна, вул. Гарбарська та
розгляду можливості встановлення острівців безпеки по вул. Надрічній.
31. Звернення МІУК щодо надання безоплатного ордеру на проведення
земляних робіт для ремонту каналізації по вул. Грушевського, 11.
32. Звернення мешканців вул. Сагайдачного з проханням встановлення
«лежачих поліцейських» по вул. Сагайдачного.
33.Звернення Палагіцький І. П. щодо встановлення стовпчиків у проїзді по
вул. Коновальйя, 128-130.
34. Звернення Коржак Т. М. щодо надання ордеру на проведення земляних
робіт на вул. Ботанічній для прокладання водопроводу до буд. 248 по вул.
Коновальця.
35.Звернення директора ТОВ “Квартал Краківський” Мицкан З.Б. щодо
розгляду можливісті встановлення світлофору на розі вул.Надрічної та
вул.Б. Хмельницького.
36.Звернення Шкробач Т.С. щодо надання ордеру на проведення земляних
робіт для прокладання водопроводу і каналізації по вул. Переяслаській, 25\1.
37..Звернення ELRCTRIC group щодо надання ордеру на проведення
земляних робіт для прокладання кабелів у 5 локаціях.
38.Вул.П.Бульвар «Панорама Плаза» щодо встановлення дорожнього знаку
5.41.1«Зупинка громадського транспорту» на передбаченій зупинці.
39. Звернення депутата Волгіна А.В. щодо встановлення знаку обмеження
швидкості
та
»лежачого
поліцейського»
з
вул.Мельника
на
вул.С.Бандери,4,8А (між будинками і сквером).
40. Звернення мешканців вул.Товарна,2 щодо встановлення забороненого
знаку на в`їзді у двір зі сторони вул.Шухевичів.
41 Звернення ПП»Прикарпаття і К» щодо надання дозволу на проведення
розкопки на вул.Мазепи,144.
42. Звернення ТзОВ «АФЕНИ» щодо надання дозволу на проведення
земляних робіт для встановлення рекламних конструкцій по вул.Миколайчука
(ТЦ»Арсен»), вул.Грушевського,16,вул.Пд.Бульвар,30 та 35А (Бельведерська).
43. Звернення СТЕК щодо видачі ордера на ремонт тепломережі по
вул.Військовій.
44. Звернення ТзОВ «Урбан Систем» щодо надання дозволу на проведення
земляних робіт для встановлення стовпців 1паркувальної зони.
45. Звернення АльфаЕнергоГруп щодо прокладання електромереж по
вул.Ботачній та Галицькій,29.
46. Звернення Нагорняк М.М. щодо надання дозволу на влаштування
стоянки на вул.Петлюри (навпроти АЗС «ОККО»)
47. Звернення Резник Р.О.щодо збільшення терміну дії ордера на розкопку
по прокладанню каналізації у зв’язку із змінами умов та непередбаченими
обставинами на вул. Галицька,1.
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48. Звернення Кавінський А.Я. щодо надання ордеру на проведення
земляних робіт по прокладанню каналізації по вул. Рильського,60.
49. Звернення Петечел О.Ю. ПП»Невікол» щодо надання ордеру на
проведення земляних робіт по каналізаційних мережах по вул.Симоненка,20.
50. Звернення Гардабури Б.В.щодо облаштування парковки у дворі
вул.Миколайчука,14.
51. Звернення УГКЦ щодо заборони стоянки велико- габаритних
вантажівок навпроти собору біля АС-2 та облаштування пішохідного
переходу.
52. Звернення «ЕлектроПолюс-Іф» щодо надання ордеру на проведення
земляних робіт по прокладанню електрокабеля по вул.Петлюри,19.
53. Звернення ДЖКПБ щодо реконструкції дворових каналізаційних мереж
по вул.Карпатська,2-14, Івасюка,38 ,Симоненка,28, Дорошенка,11,27.
54. Звернення ДЖКПБ та Кира Володимира Війтишина щодо встановлення
«Лежачого поліцейського» на вул.Василіянок,біля семінарії.
55. Звернення ДЖКПБ щодо встановлення «лежачого поліцейського» на
вул.Миру, на перехресті з вул.Ремісничою і Української Дивізії
56.Звернення ДЖКПБ щодо пониження бордюрів на перехресті
вул.Галицька і Целевича .

1.СЛУХАЛИ: Звернення гр. Шевчук О.Ю. щодо встановлення пішохідного
переходу по вул. С.Бандери біля магазину «Практик».
ВИРІШИЛИ:
1.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою нанести
дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» та внести зміни в проект ОДР
на вул.С.Бандери.
2.Управлінню транспорту та зв’язку направити листа в КП
«Електроавтотранс» щодо демонтажу рекламних конструкцій з електроопор, а
також встановити два дорожні знаки «Пішохідний перехід» на розтяжці.
2.СЛУХАЛИ:. Звернення ФОП Кушерської І.М. щодо погодження проекту
літнього торгового майданчика від кафе «Делікатес» ТК «Галерея-Н» на вул.
Тринітарська.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської
ради винести питання щодо встановлення ЛТМ на розгляд виконавчого
комітету міської ради, беручи до уваги створення І паркувальної зони.
3.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Ботанічна щодо облаштування
пішохідного переходу через вул.Коновальця в районі перехрестя з вул.
Ботанічною.
___________________________________________________________________________
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 № 4 від 12.04.2016року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 14

ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
4. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики
та благоустрою щодо перенесення зупинки громадського транспорту по вул.
Січових Стрільців з перехрестя ближче до обласної друкарні на місце, де
колись і була зупинка.
ВИРІШИЛИ:
1.КП «Муніципальній дорожній компанії» привести до належного
технічного стану заїздну кишеню зупинки громадського транспорту.
2.Управлінню транспорту та зв’язку встановити на початку зупинки
дорожній знак 5.41.1 «Зупинка громадського транспорту».
5. СЛУХАЛИ: Звернення директора таксі «Спартак 15-78» Вашківа Г.В.
щодо самовільно встановленого дорожнього знаку 5.44«Місце зупинки таксі
15-65» на вул.Федьковича (навпроти обласної клінічної лікарні).
ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту та зв’язку демонтувати дорожній знак 5.44 «Місце
зупинки таксі 15-65» на вул.Федьковича (навпроти обласної клінічної лікарні )
та встановити дорожній знак 5.44 «Місце зупинки таксі» згідно ДСТУ-4100 від
2014р.
6. СЛУХАЛИ:. Звернення директора таксі «Спартак 15-78» Вашківа Г.В.
щодо стоянки таксі по вул.Галицька (за перехрестям вул.Пасічна,
Тролейбусна, Галицька) яка «автоматично пропала» після реконструкції
дороги.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
7. СЛУХАЛИ: Звернення голови професійної спілки таксистів М.В.Рибака
щодо обстеження стоянки таксі на перехресті вул. Є.Коновальця-Сорохтея,32
на місці якої встановлено МАФ «Хлібокомбінат» та встановлені металічні
стовпи.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
8.СЛУХАЛИ:Звернення депутата міської ради П.Гавриша :
1) вул.Незалежності пропозиція встановити зелену стрілку на червоний
сигнал світлофора, а додаткову секцію із світловим вказівником зняти -це
змінить трафік в напрямку вул. Лепкого-Незалежності-С.Бандери у часи пік.
2) вул.Галицька за перехрестям вул.Добролюбова пропонується встановити
автомобільну вагу із монтуванням її у асфальт на цьому відтинку доповнити
комплекс автоматичною фотозйомкою порушників вагового режиму.
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3) на вул. Галицька пропонується змінити спосіб паркування з
перпендикулярного на повздовжній. Існуючий на мінімум сто метрів звужує
дорогу до однієї смуги чим створює ”корки” при одночасному русі в обидві
сторони.
ВИРІШИЛИ:
1)Відмовити.
2)Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою додатково
вивчити ціну питання автомобільної ваги із монтуванням її у асфальт.
3)Відмовити.
9. СЛУХАЛИ: Внести на розгляд КБДР питання щодо перекриття
центральної частини міста для облаштування 1паркувальної зони та
доцільність розгляду питань про встановлення ЛТМ на КБДР.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою винести
схему організації дорожнього руху на наступну КБДР, виконавцю робіт
забезпечити встановлення інформаційних щитів.
10. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул.Галицька,112 щодо перенесення
зупинки автобусів біля перехрестя вул. Галицька-Тролейбусна на існуючу
зупинку тролейбусів, яка знаходиться вище біля магазину “Барбарис.
ВИРІШИЛИ:
Робочій групі з проведення інвентаризації дорожніх знаків та зупинок,
стоянок таксі вивчити пасажиропотік та розглянути на наступній КБДР.
11. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. по вул.
Г.Хоткевича перед ЗОШ №19 встановити обмеження швидкості “Лежачого
поліцейського” та встановити дорожній знак “Пішохідний перехід».
ВИРІШИЛИ:
1.Управлінню транспорту і зв'язку встановити два дорожні знаки
«Пішохідний перехід».
2.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
встановити піднятий пішохідний перехід.
12. СЛУХАЛИ: Звернення ДНЗ №16 «Сонечко» щодо встановлення
дорожнього знаку “В'їзд заборонено” біля в'їзду на територію ДНЗ
№16”Сонечко” з вул. Південний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
13. СЛУХАЛИ: Доручення міського голови встановити дорожній знак
“Пішохідний перехід” на вул. Вовчинецька біля ТЦ “Велес”.
ВИРІШИЛИ:
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Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою розробити
схеми ОДР та врахувати дану пропозицію.
14. СЛУХАЛИ: .Звернення релігійної громади парафіян Святого Миколая
Української Греко-Католицької церкви м. Івано-Франківська щодо
погодження заїзду та виїзду на будівельний майданчик будівництва церкви
Святого Миколая. По вулицях: Заїзд Об'їздна-Галицька-Дністровська-ВаловаБудівельний майданчик. Виїзд Валова-Дністровська-Василіянок-ГалицькаОб'їздна.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
15. СЛУХАЛИ: Звернення вул.Тичини біля (п'яного базару) відсутній знак
5.41.1. “Зупинка міського транспорту « (встановити).
ВИРІШИЛИ:
1.Управлінню транспорту і зв'язку встановити дорожній знак 5.41.1.
“Зупинка громадського транспорту».
2.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
облаштувати заїздну кишеню.
16. СЛУХАЛИ:. Звернення ПАТ СК « Галицька» вул.Василіянок,22 щодо
встановлення огорожі від проїжджої частини та розділення пішохідної зони
від стоянки транспорту.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою розробити
проект ОДР з врахуванням паралельної парковки та винести на наступну
КБДР.
17. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Лисиманко А.Р. щодо розташування
паркувальних стовпчиків поруч магазину гуртівні “Аркуш” на
вул.Промислова,25 .
ВИРІШИЛИ:
Встановити клумби за власні кошти.
18.СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Байди В.А. щодо погодження схеми
розташування літнього майданчика біля кафе “Піца Плюс” на вул.Площа
Ринок,6
ВИРІШИЛИ:
Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської
ради забезпечити виконання своїх функціональні обов'язки щодо погодження
ЛТМ та не виносити встановлення ЛТМ на КБДР, якщо їх розташування не
планує перекриття проїзної частини вулиці.
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19.СЛУХАЛИ:Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
перенесення дорожніх знаків «Зупинка громадського транспорту» з
вул.Незалежності,154 до буд.158 по вул. Незалежності.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою при
розробці схеми ОДР врахувати дане питання.
20. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул.Галицька,64,64а,64б щодо
встановлення на перехресті вулиць Галицька та Пулюя світлофор та
облаштування кнопкою виклику зеленого світлофора для пішоходів.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
21. СЛУХАЛИ: вул. Петлюри (біля УТОС) щодо встановлення
відеокамери та обмеження швидкості руху.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою встановити
тектильну плитку для обмеження швидкості.
22. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Буняка А.Д. щодо погодження
розташування літнього торгового майданчика по вул.Привокзальна, 9.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської
ради забезпечити виконання своїх функціональних обов'язків щодо
погодження ЛТМ та не виносити встановлення ЛТМ на КБДР, якщо їх
розташування не планує перекриття проїзної частини вулиці.
23. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків вул.Пасічна,38, 38а, 22, 41
щодо облаштування зупинки або встановлення дорожнього знаку «Зупинка
громадського транспорту» за адресою вул.Пасічна,38.
ВИРІШИЛИ:
1.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою
облаштувати зупинку.
2.Управлінню транспорту та зв'язку встановити дорожній знак 5.41.1
«Зупинка громадського транспорту».
24. СЛУХАЛИ: Звернення управління капітального будівництва про
розгляд та погодження схеми організації дорожнього руху транспортної
розв’язки в межах вулиць Угорницька – Івасюка-Незалежності – міст через
річку Бистриця Надвірнянська в м. Івано-Франківську.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
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25. СЛУХАЛИ:
Ордери-схеми на розміщення дорожніх знаків.
Пропозиція ДЖКПБ забезпечити внесення змін до схем ОДР, а УТІЗ брати
копії схем по встановленню знаків і направляти в КП»МДК».
ВИРІШИЛИ:
1.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою та
управлінню транспорту та зв'язку забезпечити спільну розробку схем.
2.Управлінню транспорту та зв’язку спільно з виконавцем робіт та
поліцією забезпечити встановлення чи перенесення знаків згідно правил ДБН.
26. СЛУХАЛИ: Звернення голови громадської ради по контролю за
використанням коштів М. Панчишина щодо заборони транспортного руху та
стоянок на площі Шептицького (встановити зрізані стовпчики в районі
музею).
ВИРІШИЛИ:
Забезпечити встановлення стовпчиків згідно схеми, передбаченої робочим
проектом робіт 1 паркувальної зони перекриття центральної частини міста.
27. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики
та благоустрою щодо погодження титульного списку “на влаштування
"острівців безпеки", малих кілець, піднятих пішохідних переходів та інших
елементів на вулицях міста на 2016 рік”. (Додаток 1)
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної політики
та благоустрою щодо погодження титульного списку “на установку
перильних загороджень та та обмежуючих пристроїв на 2016 рік”. (Додаток 2)
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
29. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І.щодо зміщення стовпців при
облаштуванні 1паркувальної зони.
ВИРІШИЛИ:
Погодити загальну схему розташування стовпців з ГУНП .
При погодженні, УТіЗ забезпечити встановлення стовпців згідно нової
пропозиції
30. СЛУХАЛИ: Звернення депутата Олійника В.Є. щодо облаштування
пішохідного переходу в районі вул. Сагайдачного, вул. Надрічна, вул.
Гарбарська та розгляду можливості встановлення острівців безпеки по вул.
Надрічній.
ВИРІШИЛИ:
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ДЖКПБ нанести розмітку пішохідний перехід на вул.СагайдачногоМаксимовича; Сагадачного-Урожайна.
ДЖКПБ уточнити місце розташування «Лежачого поліцейського» по
вул..Гарбарська, вул. Надрічна-Церковна.
31 СЛУХАЛИ: Звернення МІУК щодо надання безоплатного ордеру на
проведення земляних робіт для ремонту каналізації по вул. Грушевського, 11.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
32. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Сагайдачного з проханням
встановлення лежачих поліцейських по вул. Сагайдачного.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
33. СЛУХАЛИ: Звернення Палагіцького І. П. щодо встановлення
стовпчиків у проїзді по вул. Коновальйя, 128-130.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання щодо конкретного місця встановлення
стовпчиків з фотофіксажем.
34. СЛУХАЛИ: Звернення Коржак Т. М. щодо надання ордеру на
проведення земляних робіт на вул. Ботанічній для прокладання водопроводу
до буд.№248 по вул. Коновальця.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
35.СЛУХАЛИ: Звернення Мицкан З.Б.(директор ТОВ “Квартал
Краківський”) Просить розглянути можливість встановлення світлофору на
розі Надрічної та Б. Хмельницького.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ розробити схему ОДР з конкретними пропозиціями щодо
встановлення світлофора.
36. СЛУХАЛИ: Звернення Шкробач Т.С. щодо надання ордеру на
проведення земляних робіт для прокладання водопроводу і каналізації по вул.
Переяслаській, 25\1.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання з КП«Івано-Франківськводоекотехпром» та
винести на наступне засідання КБДР.
37. СЛУХАЛИ: Звернення ELRCTRIC group щодо надання ордеру на
проведення земляних робіт для прокладання кабелів у 5 локаціях.
ВИРІШИЛИ:
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1).вул.Чорновола,67 ,Незалежності10А, Трачів,4 погодити при умові
проводення розкопки із застосуванням огородження та освітлення, з вивозом
грунту ,засипкою щебенем та наступним відновленням дорожнього покриття
згідно інструкції.
2).вул.Хоткевича,65 погодити при умові проводення розкопки із
застосуванням огородження та освітлення, з вивозом грунту ,засипкою
щебенем та наступним відновленням дорожнього покриття згідно інструкції та
відновлення тротуару в бруківці.
3).ДЖКПБ доопрацювати дане питання по вул.Коновальця,324 та винести
на наступне засідання КБДР.
38. СЛУХАЛИ: Вул.Півн.Бульвар «Панорама Плаза» щодо встановлення
дорожнього знаку 5.41.1«Зупинка громадського транспорту» на передбаченій
зупинці.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ встановити дорожні знаки 5.41.1«Зупинка громадського транспорту»
(початок та кінець зупинки).
39. СЛУХАЛИ: Звернення депутата Волгіна А.В. щодо встановлення
знаку обмеження швидкості та »лежачого поліцейського» з вул.Мельника на
вул.С.Бандери,4,8А (між будинками і сквером).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити пристрій примусового зниження швидкості(«лежачий
поліцейський») на вул.С.Бандери,4 та 8А(між будинками та сквером).
40. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул.Товарна,2 щодо встановлення
забороненого знаку на в`їзді у двір зі сторони вул.Шухевичів.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
41. СЛУХАЛИ: Звернення ПП»Прикарпаття і К» щодо надання дозволу на
проведення розкопки на вул.Мазепи,144.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
42. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «АФЕНИ» щодо надання дозволу на
проведення земляних робіт для встановлення рекламних конструкцій по
вул.Миколайчука (ТЦ»Арсен»), вул.Грушевського,16,вул.Пд.Бульвар,30 та 35А
(Бельведерська).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання (чи є рішення МВК), погодити з КП«ІваноФранківськводоекотехпром» та винести на наступне засідання КБДР.
43. СЛУХАЛИ: Звернення СТЕК щодо видачі ордера на ремонт
тепломережі по вул.Військовій.
___________________________________________________________________________
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 № 4 від 12.04.2016року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 14

ВИРІШИЛИ:
Погодити.
44. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Урбан Систем» щодо надання дозволу
на проведення земляних робіт для встановлення стовпців 1паркувальної зони.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
45. СЛУХАЛИ: Звернення АльфаЕнергоГруп щодо прокладання
електромереж по вул.Ботачній та Галицькій,29.
ВИРІШИЛИ:
1). Погодити прокладання електромереж на вул.Ботанічній.
2).ДЖКПБ вивчити дане питання по вул.Галицькій,29 » та винести на
наступне засідання КБДР.
46. СЛУХАЛИ: Звернення Нагорняк М.М. щодо надання дозволу на
влаштування стоянки на вул.Петлюри (навпроти АЗС «ОККО»)
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання по влаштуванню стоянки з фотофіксажем та
винести на наступне засідання КБДР.
47. СЛУХАЛИ: Звернення Резник Р.О.щодо збільшення терміну дії ордера
на розкопку по прокладанню каналізації у зв’язку із змінами умов та
непередбаченими обставинами на вул. Галицька,1.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект з КП«Івано-Франківськводоекотехпром» та винести на
наступне засідання КБДР.
48. СЛУХАЛИ: Звернення Кавінський А.Я. щодо надання ордеру на
проведення земляних робіт по прокладанню каналізації по вул. Рильського,60.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проводення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення,з вивозом грунту ,засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції.
49. СЛУХАЛИ: Звернення Петечел О.Ю. ПП»Невікол» щодо надання
ордеру на проведення земляних робіт по каналізаційних мережах по
вул.Симоненка,20.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР.
50. СЛУХАЛИ: Звернення Гардабури Б.В.щодо облаштування парковки у
дворі вул.Миколайчука,14.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
51. СЛУХАЛИ: Звернення УГКЦ щодо заборони стоянки великогабаритних вантажівок навпроти собору біля АС-2 та облаштування
пішохідного переходу.
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ВИРІШИЛИ:
Управлінню транспорту та зв'язку
3.35«Стоянка заборонена».

забезпечити встановлення знаку

52 СЛУХАЛИ: Звернення «ЕлектроПолюс-Іф» щодо надання ордеру на
проведення земляних робіт по прокладанню електрокабеля по вул.Петлюри,19.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення,з вивозом грунту ,засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції.
53. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо реконструкції дворових
каналізаційних мереж по вул.Карпатська,2-14, Івасюка,38 ,Симоненка,28,
Дорошенка,11,27.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
54. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ та Кира Володимира Війтишина щодо
встановлення «лежачого поліцейського» на вул.Василіянок, біля семінарії.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
55. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо встановлення «лежачого
поліцейського» на вул.Миру, на перехресті з вул.Ремісничою і Української
Дивізії
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ розробити схему ОДР з конкретними пропозиціями та винести на
наступне засідання КБДР.
56. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо пониження бордюрів на
перехресті вул.Галицька і Целевича .
ВИРІШИЛИ:
Погодити.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху
Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М.Вітенко
І.Щурик
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