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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 8 від 17.06.2016року
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 комісії з безпеки руху
Секретар: Щурик І.В. – начальник відділу організації та безпеки руху,
телекомунікацій управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської
ради.
ПРИСУТНІ:
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»
Бурко В.М. - директор КП «МДК», депутат міської ради
Ковальчук В.Г. – начальник управління капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою
Стоїч А.П. – депутат міської ради
Коман А.І. – архітектор
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою
Царьов В.С. – старший інспектор з особливих доручень Управління
превентивної діяльності ГУНП України в Івано-Франківській області
Жук Р.Д - голова правління асоціації приватних таксистів м.Івано-Франківську.
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська
Сердюк О.М.- заступник начальника управління патрульної поліції в м.ІваноФранківську.
Порядок денний:
1.Протокольне доручення наради у міського голови щодо впорядкування
парковки транспортних засобів біля візового центру по вул. Тролейбусній.
2. Щодо можливості демонтажу дублюючих світлофорів за перехрестям
при наявності основного світлофору із дублюючим на консолі.
3.Звернення депутата міської ради Вагилевича М.В. щодо облаштування
пішохідного переходу на вул. Довженка на відрізку дороги між будинками № 16,
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18 та 27г (поблизу ринку автозапчастин), а також встановлення в даному місці
пристрою примусового зниження швидкості «лежачого поліцейського».
4.Звернення ДВНЗ «Івано-Франківського національного медичного
університету» щодо встановлення біля центрального корпусу(навпроти
центрального входу) дорожнього знаку «Стоянка заборонена» з табличкою
«Крім службового транспорту навчального закладу» на вул. Галицькій,2.
5.Звернення Кондракова В.І. щодо заборони паркування на прилеглій
території між будинками 4-8 на вул. Бельведерській та перекриття в’їзду між
будинками №4-6 на вул. Бельведерській, вул. Фортечна,2 – Бельведерська,4, вул.
Галицька,9,7,5,3,1- Бельведерська, 4А, 4.
6.Звернення господарського управління ОДА щодо заміни д/з 3.21 «В’їзд
заборонено» з табличкою «Крім службового транспорту» для забезпечення
безперешкодного заїзду, виїзду, а також стоянки на майданчику для паркування
позаду адміністративної будівлі Івано-Франківської ОДА зі сторони вул.
Шпитальної.
7.Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо облаштування
світлофору на пішохідному переході на вул. М. Грушевського,1.
8.Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо облаштування
пішохідного переходу із відповідними дорожніми знаками та дорожньою
розміткою на ділянці дороги по вул. С.Стецько поруч будинку №7.
9.Звернення ФОП Гаврилишина О.В. щодо розміщення стійки для
паркування велосипедів біля магазину «Комп’ютерний всесвіт» на вул.
Дністровській,26.
10. Звернення головного лікаря Івано – Франківського обласного
клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Г.Мазепи,114
щодо
встановлення дорожнього знаку «Стоянка заборонена» при в’їзді на територію в
диспансер.
11. Звернення Міщанчука Л.Б. по вул. Карпатська,4 щодо демонтажу
каміння та металічних стовпців з проїжджої частини перед під’їздом.
12.Звернення жителів вул. Барнича (мікрорайону Опришівці ) щодо
встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено».
13. Перелік щодо встановлення дорожніх знаків на вул. Франка, вул.
Тичини, вул. Новгородська, вул. С.Стрільців відповідно до змін с хеми ОДР.
14. Перелік щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до акту
весняного комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі .
15.Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо встановлення
зупинки громадського транспорту за поворотом від ОКЛ (в сторону міста) на
вул. Пасічна навпроти будинку №38.
16. Звернення директора Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ щодо
обладнання пішохідного переходу через об’їздну дорогу з вул. Б.Хмельницького
до коледжу світлофором або спорудженням острівців безпеки з
попереджувальними світловими тумбами.
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17. Звернення ПАТ СК « Галицька» вул. Василіянок,22
щодо
встановлення огорожі від проїжджої частини та розділення пішохідної зони від
стоянки транспорту.
18.Облаштування зупинки громадського транспорту на вул.
Г.Хоткевича,40 (біля кафе «У Лариси»).
19. Звернення Василишин Т.М. щодо погодження встановлення
декоративної огорожі по вул. Галицька,24 біля магазину «Леді-Х».
20. Звернення ПП Косач Б.О. щодо розширення заїзної кишені на вул.
Пасічна,12б біля магазину «Сюрприз».
21. Звернення УКБ щодо надання дозволу для перекриття вул. Гвардійська
для проведення робіт по вибірковому ремонту проїжджої частини.
22.Забезпечення безперешкодного проїзду велосипедистів у центральну
частину та рекреаційні зони міста, доповнити знаки 5.33 і 3.21 знаками 4.14доріжка для пішоходів і велосипедистів.
23. Звернення Барчука І.В. про надання дозволу на проведення
каналізаційних (земельних) робіт по вул. К. Малицької, 17.
24. Звернення директора ТОВ «Електрік Груп» Кліща А.Л. про надання
дозволу на виконання земляних робіт для прокладання електрокабеля 10кВ від
спортивно-оздоровчого центру з приміщенням реабілітаційного призначення до
трансформаторної підстанції №18 за адресою м.Івано-Франківськ, вул.
Коновальця, 100 .
25. Звернення директора ТОВ «Електрік Груп» Кліща А.Л. про надання
дозволу на виконання земляних робіт для прокладання електрокабеля 10 кВ від
трансформаторної підстанції №6 до житлового будинку за адресою м.Івано Франківськ, вул. Шевченка, 45.
26. Звернення директора ТОВ «Електрік Груп» Кліща А.Л. про надання
дозволу на виконання земляних робіт для прокладання електрокабеля 10 кВ від
трансформаторної підстанції №107 до багатоквартирного житлового будинку з
приміщеннями громадського призначення за адресою м.Івано-Франківськ, вул.
Цоклера Теодора, 11а.
27. Звернення директора ТОВ «Електрік Груп» Кліща А.Л. про надання
дозволу на виконання земляних робіт для прокладання електрокабеля 10 кВ від
ТП 278 до ТП 10/04 проект (Комплексу багатоквартирних житлових будинків з
вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул.Калуське шосе
поруч церкви «Преображення Господнього» в м. Івано-Франківську.
28. Звернення Івано-Франківського Архієпархіального Управління УГКЦ
про надання дозволу для перенесення комунікацій теплотраси, електричних
ліній, та газопроводу, які знаходяться між буд. Василіянок 64 та Гарбарської 22,
у м. Івано-Франківську. Перенесення комунікацій проводитиметься по тротуарі
на вулиці Гарбарській.
29. Звернення директора ПП «Прикарпаття і К» про надання дозволу на
проведення розкопки вулиці Гетьмана Мазепи від вулиці Червоного Хреста до
вул. Дорошенка для виконання робіт по влаштуванню зовнішніх мереж
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водопроводу Спортивного-готельного комплексу з вбудованими приміщеннями
соціально-побутового призначення, що споруджується на вул. Г. Мазепи, 144 в
м. Івано-Франківську.
30. Звернення ПАТ «Київстар» про надання дозволу на виконання
земельних робіт щодо влаштування одноканальної кабельної каналізації,
встановлення телефонного колодязя ККС-1 та ввід 2-х канальної кабельної
каналізації в будинку №30, на вул. Січових Стрільців. на об’єкті,
розташованому за адресою : м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців,30.
31. Звернення ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» про
надання дозволу з 13 червня на заміну теплової мережі на вул. М. Сабата, 10-14.
32. Звернення ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» про
надання дозволу для заміни теплової мережі на вул. Коновальця, 16- Січових
Стрільців, 30А.
33. Звернення Парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ м. ІваноФранківська про надання дозволу для перенесення комунікації водопостачання,
яка знаходиться на вулиці Желехівського між будинками 5 та 9, у м. ІваноФранківську.
34. Звернення ГО “Тепле місто” щодо погодження реалізації проекту
“Велопарковка” та встановлення 15 стійок в парку Шевчена та біля озера а
також по вул. Незалежності, 36 Б та на площі Ринок, біля “Бочки”.
35. Звернення ГО “Тепле місто” щодо погодження облаштування
парклетів по вул. Міцкевича, біля кав'ярні “Street coffee”. На даній ділянці
паркування заборонене, і Поліція постійно виставляє фішки. Облаштування
парклету могло б бути раціональним вирішенням проблеми як для організації
громадського простору, розширення тротуару, так і для вирішення проблеми
незаконного паркування на кільці.
36. Депутатське звернення Кушніра В.С. щодо встановлення
антипаркувальних стовпців на прибудинковій території по вул. Сорохтея, 30, у
зв'язку з тим що автомобілі паркуються буквально на зеленій зоні під будинком.
37. Повторне звернення ОСББ «Гердан» з проханням вжити заходів для
забезпечення проїзду по вул. Гаркуші, 19а. Мова йде про огорожу встановлену
жителями будинку №19 для захисту зеленої зони і дитячого майданчику від
автомобілів, і зметою відгородження від парковки сусіднього будинку.
38. Звернення Палагіцького І. П. щодо встановлення стовпчиків у дворі
будинку по вул. Коновальця 128-130.
39. Звернення Курій О. Б. З проханням заборонити транзитний проїзд
великогабаритного транспорту по міжбудинковому проїзду під вікнами будинку
№ 40 по вул. Горбачевського.
40. Повторне 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).
41. Зверненння ТзОВ “Брот” з проханням відкрити ордер на проведення
земляних робіт по вул. Грушевського, 11 для заміни водопроводу .
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42. Депутатське звернення Мерінова, Олійника, Саварина, Тараса, Чміля
щодо влаштування пішохідного переходу на перехресті вул. Федьковича та
Горбачевського .
43. Звернення ДЖКПБ щодо погодження схеми встановлення
антипаркувальних стовпців для захисту тротуарів по вул. Новгородській, в
рамках титульного списку на встановлення стовпців та перильних огороджень.
44. Скарга мешканців вул. Галицької на наявність зеленої стрілки на
світлофорі перехрестя вул. Галицька-Довга та Бандери - Ребета.
45. ДЖКПБ : є проблема безцільної цілодобової роботи світлофора по вул.
Галицька, 203; пропонуємо переводити його в режим жовтого мигання опісля
23:00. Натомість світлофор на Галицькій, 80Б перемикається в режим жовтого о
22:00, при тому що громадський транспорт курсує до 23:00. Пасажирам та
іншим переходам дуже важко перейти дорогу в цей період часу, при тому що
машини рухаються на великій швидкості по 4-смуговій дорозі.
46. ДЖКПБ пропонує вжити заходів для заборони стоянки та зупинки
автомобілів навпроти зупинок громадського транспорту для попередження
виникнення заторів на двосмугових вулицях .
47. Звернення ДЖКПБ щодо погодження встановлення антипаркувальних
бетонних куль для захисту пішохідного простору по вул. Вовчинецька, 192 та
вул. Коновальця, перед музеєм Небесної Сотні.
48. Повторне звернення на прийомі у міського голови мешканці
вул.Достоєвського з проханням про відновлення статусу тупикової вулиці та
встановлення знаків “Пішохідна зона”
49. Звернення мешканців вул. Вовчинецької з приводу заборони
транзитного руху транспорту міжбудинковим проїздом між 174 та 176
будинком.
50.Звернення ДЖКПБ з приводу перенесення зупинки ГТ по вул.
Чорновола до ближче до пологового будинку (на численні скарги мешканців та
водіїв).
51.Звернення ДЖКПБ (на численні прохання мешканців) щодо розгляду
можливості облаштування велосмуг по вул. Вовчинецькій, аналогічно тим, які
минулого розу були нанесені на вул. Коновальця. Наголошуємо, що вул.
Вовчинецька є найбільш завантаженою велосипедним трафіком вулицею міста,
і є реальна потреба для забезпечення безпеки та комфорту велосипедистів.
52.Звернення Комана А. І. щодо пропозицій по покращенню схеми ОДР
на вул. Целевича.
53. Звернення дирекції ощадбанку по з проханням внести зміни до схеми
ОДР по вул. Мельничука, та погодити заборону паркування перед будинком 19.
Встановлення знаків та нанесення розмітки жовтого кольору обіцяють виконати
за власні кошти.
54. Звернення Василика Г.С. щодо погодження встановлення
антипаркувальних стовпців для захисту тротуару по вул. Тичини 2 .
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55. Звернення мешканців будинку №40 та 40А по вул.Бельведерській
щодо заборони заїзду стороннього транспорту у двір будинку та встановити
дорожні знаки 5.31 «Житлова зона» та 3.1 «Рух заборонено».
56. Звернення ОСББ «Івасюка,7» щодо встановлення обмежувача руху у
дворі будинку.
57. Звернення ТзОВ «Експерт-Реставрація» щодо надання дозволу на
встановлення будівельного риштування та захисної огорожі будівельного
майданчика по тротуару, краю вулиці, паркувальних місцях для проведення
реставраційних робіт фасадів будівель №7,9 по вул. Г.Мазепи
58. Звернення Долішнього М.М. щодо зміни дорожньої розмітки та
дорожніх знаків по вул. Гурика та Південний Бульвар для заїзду до буд.№66 по
вул.Г.Мазепи.
59. Звернення УКБ щодо надання дозволу для закриття вул. Княгинин,
для проведення земляних робіт по будівництву інженерних мереж.
1.СЛУХАЛИ: Протокольне доручення наради у міського голови щодо
впорядкування парковки транспортних засобів біля візового центру по вул.
Тролейбусній
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ розробити комплексний благоустрій, схему ОДР та погодити з
ГУНП.
2.СЛУХАЛИ: Щодо можливості демонтажу дублюючих світлофорів на
перехрестях вул. Незалежності –вул. С.Бандери, вул. К.Данила - вул.
Володимира Великого, вул. Сахарова -_вул. С.Бандери.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. КП «Міськсвітло» демонтувати дублюючі світлофори на
перехрестях вул. Незалежності – вул. С.Бандери, вул. К.Данила - вул.
Володимира Великого, вул. Сахарова – вул. С Бандери.
За підсумком кількох місяців вирішити подальшу долю експерименту.
3.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Вагилевича М.В. щодо
облаштування пішохідного переходу на вул. Довженка на відрізку дороги між
будинками № 16, 18 та 27г (поблизу ринку автозапчастин), а також
встановлення в даному місці пристрою примусового зниження швидкості
«лежачого поліцейського».
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ облаштувати пішохідній перехід та острівець безпеки
навпроти буд.№18 по вул. Довженка(поруч м - ну «Капітошка»)
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.35.1 та
5.35.2«Пішохідний перехід».
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4.СЛУХАЛИ: Звернення ДВНЗ «Івано-Франківського національного
медичного
університету»
щодо
встановлення
біля
центрального
корпусу(навпроти центрального входу) дорожнього знаку «Стоянка заборонена»
з табличкою «Крім службового транспорту навчального закладу» на вул.
Галицькій,2.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП» МДК» встановити дорожній знак «Зупинка
заборонена» без таблички «Крім службового транспорту навчального закладу»
на вул. Галицькій, 2.
.
5.СЛУХАЛИ: Звернення Кондракова В.І. щодо заборони паркування на
прилеглій території між будинками 4-8 на вул. Бельведерській та перекриття
в’їзду між будинками №4-6 на вул. Бельведерській, вул. Фортечна,2 –
Бельведерська,4, вул. Галицька,9,7,5,3,1- Бельведерська,4А, 4.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ підготувати пропозиції з благоустрою дворової території.
6.СЛУХАЛИ: Звернення господарського управління ОДА щодо заміни д/з
3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою «Крім службового транспорту» для
забезпечення безперешкодного заїзду, виїзду, а також стоянки на майданчику
для паркування позаду адміністративної будівлі Івано-Франківської ОДА зі
сторони вул. Шпитальної.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» щодо демонтажу д/з 3.21 «В’їзд
заборонено» з табличкою «Крім службового транспорту» та встановлення
дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено».
7.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
облаштування світлофору на пішохідному переході на вул. М. Грушевського,1.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Відповідно до схеми ОДР не передбачено встановлення
світлофорного об’єкту.
8.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
облаштування пішохідного переходу із відповідними дорожніми знаками та
дорожньою розміткою на ділянці дороги по вул. С.Стецько поруч будинку №7.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. По вул. С.Стецько розроблена нова схема ОДР, яка буде
врахована після капітального ремонту даної вулиці.
9.СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Гаврилишина О.В. щодо розміщення
стійки для паркування велосипедів біля магазину «Комп’ютерний всесвіт» на
вул. Дністровській,26.
ВИРІШИЛИ:
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Погодити.
10.СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря Івано – Франківського
обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Г.Мазепи,114 щодо
встановлення дорожнього знаку «Стоянка заборонена» при в’їзді на територію в
диспансер.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП» МДК» встановити дорожній знак 3.35 «Стоянка
заборонена» при в’їзді до Івано – Франківського обласного клінічного
кардіологічного диспансеру по вул. Г.Мазепи,114
11.СЛУХАЛИ: Звернення Міщанчука Л.Б. по вул. Карпатська,4 щодо
демонтажу каміння та металічних стовпців з проїжджої частини перед
під’їздом.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ направити листа до управителя даного будинку щодо демонтажу
каміння та металічних стовпців з проїжджої частини перед під’їздом буд.№4 по
вул. Карпатська.
12.СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Барнича (мікрорайону Опришівці)
щодо встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів
заборонено».
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. В зв’язку з тим що на даній вулиці знаходяться підприємства,
які користуються даною вулицею для заїзду та виїзду.
13.СЛУХАЛИ: Перелік щодо встановлення дорожніх знаків на вул.
Франка, вул. Тичини, вул. Новгородська, вул. С.Стрільців відповідно до змін
схеми ОДР .
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
14.СЛУХАЛИ: Перелік щодо встановлення дорожніх знаків відповідно до
акту весняного комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
15.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо
встановлення зупинки громадського транспорту за поворотом від ОКЛ (в
сторону міста) на вул. Пасічна навпроти будинку №38.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ облаштувати зупинку громадського транспорту.
УТІЗ звернутись до КП» МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1 та 5.41.2
(початок та кінець зупинки).
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16. СЛУХАЛИ: Звернення директора Коледжу електронних приладів
ІФНТУНГ щодо обладнання пішохідного переходу через об’їздну дорогу з вул.
Б.Хмельницького до коледжу світлофором або спорудженням острівців безпеки
з попереджувальними світловими тумбами.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ включити при затвердженні другого титульного списку виконання
робіт по встановленню світлофорного об’єкту та додаткового освітлення
пішохідного переходу на перехресті вул. Б.Хмельницького – вул. Надрічна.
17. СЛУХАЛИ: Звернення ПАТ СК « Галицька» вул. Василіянок, 22 щодо
встановлення огорожі від проїжджої частини та розділення пішохідної зони від
стоянки транспорту.
ВИРІШИЛИ:
ПАТ СК «Галицька» погодити проект з ДЖКПБ та самостійно встановити
стовбці.
18.СЛУХАЛИ: Облаштування зупинки громадського транспорту на вул.
Г.Хоткевича,40 (біля кафе «У Лариси»).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ облаштувати зупинку громадського транспорту.
УТІЗ звернутись до КП» МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1 та 5.41.2
(початок та кінець зупинки).
19.СЛУХАЛИ: Звернення Василишин Т.М. щодо погодження
встановлення декоративної огорожі по вул. Галицька,24 біля магазину «Леді-Х».
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доручити «Муніципальній інспекції з благоустрою» дати
письмовий припис ПП Василишин Т. М. на демонтаж декоративної огорожі біля
магазину «Леді-Х».
20. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Косач Б.О. щодо розширення заїзної
кишені на вул. Пасічна,12б біля магазину «Сюрприз».
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Розширення заїзної кишені немає можливості, оскільки з двох
сторін кишені під’їздні дороги до будинків
21. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо надання дозволу для перекриття
вул. Гвардійська для проведення робіт по вибірковому ремонту пр оїжджої
частини.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. Встановити інформаційно-попереджувальні щити.
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22. СЛУХАЛИ: Забезпечення безперешкодного проїзду велосипедистів у
центральну частину та рекреаційні зони міста, доповнити знаки 5.33 і 3.21
знаками 4.14-доріжка для пішоходів і велосипедистів.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР.
23. СЛУХАЛИ: Звернення Барчука І.В. про надання дозволу на
проведення каналізаційних (земельних) робіт по вул. К. Малицької, 17.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на
контролі.
24. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Електрік Груп» Кліща А.Л.
про надання дозволу на виконання земляних робіт для прокладання
електрокабеля 10кВ від спортивно-оздоровчого центру з приміщенням
реабілітаційного призначення до трансформаторної підстанції №18 за адресою
м.Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 100 .
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на
контролі.
25. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Електрік Груп» Кліща А.Л.
про надання дозволу на виконання земляних робіт для прокладання
електрокабеля 10 кВ від трансформаторної підстанції №6 до житлового будинку
за адресою м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 45.
ВИРІШИЛИ:
Розглянути дане питання на наступному засіданні КБДР після погодження з
власниками (користувачами) земельних ділянок по яких прокладається
електрокабель.
26. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Електрік Груп» Кліща А.Л.
про надання дозволу на виконання земляних робіт для прокладання
електрокабеля 10 кВ від трансформаторної підстанції №107 до
багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського
призначення за адресою м.Івано-Франківськ, вул. Цоклера Теодора, 11а.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження з землекористувачами.
27. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Електрік Груп» Кліща А.Л.
про надання дозволу на виконання земляних робіт для прокладання
електрокабеля 10 кВ від ТП 278 до ТП 10/04 проект (Комплексу
багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями
громадського призначення по вул.Калуське шосе поруч церкви «Преображення
Господнього» в м. Івано-Франківську.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові встановлення футляра на кабельних лініях в місцях
проходження майбутнього фільтратопроводу.
28.СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського Архієпархіального
Управління УГКЦ про надання дозволу для перенесення комунікацій
теплотраси, електричних ліній, та газопроводу, які знаходяться між буд.№64 по
вул. Василіянок та буд.№22 по вул.Гарбарській у м. Івано-Франківську.
Перенесення комунікацій проводитиметься по тротуарі на вулиці Гарбарській.
ВИРІШИЛИ:
Управлінню УГКЦ погодити перенесення комунікацій з власниками мереж
та винести на розгляд на наступне засіданні КБДР
29. СЛУХАЛИ: Звернення директора ПП «Прикарпаття і К» про надання
дозволу на проведення розкопки вулиці Гетьмана Мазепи від вулиці Червоного
Хреста до вул. Дорошенка для виконання робіт по влаштуванню зовнішніх
мереж водопроводу Спортивного-готельного комплексу з вбудованими
приміщеннями соціально-побутового призначення, що споруджується на вул. Г.
Мазепи, 144 в м. Івано-Франківську.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. В зв’язку з тим, що дане питання входить в проект
реконструкції капітального ремонту.
30. СЛУХАЛИ: Звернення ПАТ «Київстар» про надання дозволу на
виконання земельних робіт щодо влаштування одноканальної кабельної
каналізації, встановлення телефонного колодязя ККС-1 та ввід 2-х канальної
кабельної каналізації в будинку №30, на вул. Січових Стрільців. на об’єкті,
розташованому за адресою : м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців,30.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальні інспекції з благоустрою тримати дане питання на
контролі.
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31.СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Станіславська теплоенергетична
компанія» про надання дозволу з 13 червня на заміну теплової мережі на вул. М.
Сабата, 10-14.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальні інспекції з благоустрою тримати дане питання на
контролі.
32.СЛУХАЛИ:
Звернення ТОВ «Станіславська теплоенергетична
компанія» про надання дозволу для заміни теплової мережі на вул. Коновальця,
16- Січових Стрільців, 30А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальні інспекції з благоустрою тримати дане питання на
контролі.
33. СЛУХАЛИ: Звернення Парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ м.
Івано-Франківська про надання дозволу для перенесення комунікації
водопостачання, яка знаходиться на вулиці Желехівського між будинками 5 та 9,
у м. Івано-Франківську.
ВИРІШИЛИ:
Розглянути після погодження з співвласниками будинків або з управителем
та винести на наступне засідання КБДР.
34. СЛУХАЛИ: Звернення ГО “Тепле місто” щодо погодження реалізації
проекту “Велопарковка” та встановлення 15 стійок в парку Шевченка та біля
озера а також по вул. Незалежності, 36 Б та на площі Ринок, біля “Бочки”.
ВИРІШИЛИ:
За умови погодження з КП «Центр розвитку міста та рекреації» (щодо
території парку).
35.СЛУХАЛИ:
Звернення ГО “Тепле місто” щодо погодження
облаштування парклетів по вул. Міцкевича, біля кав'ярні “Street coffee”. На
даній ділянці паркування заборонене, і Поліція постійно виставляє фішки.
Облаштування парклету могло б бути раціональним вирішенням проблеми як
для організації громадського простору, розширення тротуару, так і для
вирішення проблеми незаконного паркування на кільці.
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ВИРІШИЛИ:
Відмовити. В зв’язку з тим, що це непередбачено правилами дорожнього
руху – до зміни статусу відповідної дороги.
36. СЛУХАЛИ: Депутатське звернення Кушніра В.С. щодо встановлення
антипаркувальних стовпців на прибудинковій території по вул. Сорохтея, 30 у
зв'язку з тим, що автомобілі паркуються буквально на зеленій зоні під будинком.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ звернутись до управителя будинку щодо встановлення
антипаркувальних стовпців та відновлення газону.
37. СЛУХАЛИ: Повторне звернення ОСББ «Гердан» з проханням вжити
заходів для забезпечення проїзду по вул. Гаркуші, 19а. Мова йде про огорожу
встановлену жителями будинку №19 для захисту зеленої зони і дитячого
майданчику від автомобілів, і з метою відгородження від парковки сусіднього
будинку.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ направити звернення ОСББ « Гердан » на розгляд в управління
ДСНС України в Івано - Франківській області та Департамент містобудування,
архітектури та культурної спадщини.
38.СЛУХАЛИ:
Звернення Палагіцького І. П. щодо встановлення
стовпчиків у дворі будинку по вул. Коновальця 128-130.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доручити «Муніципальній інспекції з благоустрою» обстежити
дворову територію щодо паркування автомобілів на газоні.
Управителю будинку врахувати дану пропозицію
встановлення
антипаркувальних стовпчиків під час реконструкції тротуару прибудинкової
території.
39.СЛУХАЛИ: Звернення Курій О. Б. З проханням заборонити
транзитний проїзд великогабаритного транспорту по міжбудинковому проїзду
під вікнами будинку № 40 по вул. Горбачевського.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ з ГУНП вивчити питання щодо встановлення дорожніх знаків 3.3
«Рух вантажних автомобілів заборонено».
40.СЛУХАЛИ: Повторне 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:
Без розгляду.
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41. СЛУХАЛИ: Зверненння ТзОВ “Брот” з проханням відкрити ордер на
проведення земляних робіт по вул. Грушевського, 11 для заміни водопроводу.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції; укласти угоду на відновлення покриття .
42. СЛУХАЛИ: Депутатське звернення Мерінова, Олійника, Саварина,
Тараса, Чміля щодо влаштування пішохідного переходу на перехресті вул.
Федьковича та Горбачевського.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови при наявності бюджетних призначень на
облаштування пішохідного переходу та підходів до тротуару.
43.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо погодження схеми встановлення
антипаркувальних стовпців для захисту тротуарів по вул. Новгородській, в
рамках титульного списку на встановлення стовпців та перильних огороджень.
ВИРІШИЛИ:
Погодити з інтервалом не меншим як 1,5 м.
44. СЛУХАЛИ: Скарга мешканців вул. Галицької на наявність зеленої
стрілки на світлофорі перехрестя вул. Галицька-Довга та Бандери – Ребета.
ВИРІШИЛИ:
Залишити зелені стрілки згідно розробленої схеми ОДР.
45. СЛУХАЛИ: ДЖКПБ : є проблема безцільної цілодобової роботи
світлофора по вул. Галицька, 203; пропонуємо переводити його в режим
жовтого мигання опісля 23:00. Натомість світлофор на Галицькій, 80Б
перемикається в режим жовтого о 22:00, при тому що громадський транспорт
курсує до 23:00. Пасажирам та іншим переходам дуже важко перейти дорогу в
цей період часу, при тому що машини рухаються на великій швидкості по 4смуговій дорозі.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ, ГУНП, КП «Міськсвітло» переглянути список світлофорних об’єктів,
що працюють цілодобово, та винести на наступну КБДР.
46. СЛУХАЛИ: ДЖКПБ пропонує вжити заходів для заборони стоянки та
зупинки автомобілів навпроти зупинок громадського транспорту для
попередження виникнення заторів на двосмугових вулицях .
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та подати конкретні пропозиції та винести на
наступну КБДР.
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47. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо погодження встановлення
антипаркувальних бетонних куль для захисту пішохідного простору по вул.
Вовчинецька, 192 та вул. Коновальця, перед музеєм Небесної Сотні.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду. Згідно титульного списку.
48. СЛУХАЛИ: Повторне звернення на прийомі у міського голови
мешканці вул. Достоєвського з проханням про відновлення статусу тупикової
вулиці та встановлення знаків “Пішохідна зона”.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
49. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Вовчинецької з приводу
заборони транзитного руху транспорту міжбудинковим проїздом між 174 та 176
будинком.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 5.31 «Житлова
зона».
50. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ з приводу перенесення зупинки ГТ по
вул. Чорновола ближче до пологового будинку (на численні скарги мешканців
та водіїв).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» перенести дорожній знак.
УТІЗ розглянути питання щодо відновлення зупинки на куті вул.
Чорновола-Республіканська.
51. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ (на численні прохання мешканців)
щодо розгляду можливості облаштування велосмуг по вул. Вовчинецькій,
аналогічно тим, які минулого разу були нанесені на вул. Коновальця.
Наголошуємо, що вул. Вовчинецька є найбільш завантаженою велосипедним
трафіком вулицею міста, і є реальна потреба для забезпечення безпеки та
комфорту велосипедистів.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження схеми ОДР з ГУПН.
52. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А. І. щодо пропозицій по покращенню
схеми ОДР на вул. Целевича.
ВИРІШИЛИ:
Коману А. І. доопрацювати та винести на наступну КБДР.
53. СЛУХАЛИ: Звернення дирекції ощадбанку по з проханням внести
зміни до схеми ОДР по вул. Мельничука, та погодити заборону паркування
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перед будинком 19. Встановлення знаків та нанесення розмітки жовтого кольору
обіцяють виконати за власні кошти.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження схеми з ГУНП.
54. СЛУХАЛИ: Звернення Василика Г.С. щодо погодження встановлення
антипаркувальних стовпців для захисту тротуару по вул. Тичини,2.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
Комісія
вирішила
не
погоджувати
встановлення
антипаркувальних стовпців з можливістю заїзду на тротуар окремих
автомобілів через ланцюги чи відкидні стовпці.
Допускається лише повний захист тротуару з унеможливленням заїзду на
нього будь яких транспортних засобів.
55.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку №40 та 40А по вул.
Бельведерській щодо заборони заїзду стороннього транспорту у двір будинку
та встановити дорожні знаки 5.31 «Житлова зона» та 3.1 «Рух заборонено».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 5.31 «Житлова
зона».
56.СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ «Івасюка,78» щодо встановлення
обмежувача руху у дворі будинку.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доручити «Муніципальні інспекції з благоустрою» дати припис на
розблокування проїзду.
57.СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Експерт-Реставрація» щодо надання
дозволу на встановлення будівельного риштування та захисної огорожі
будівельного майданчика по тротуару, краю вулиці, паркувальних місцях для
проведення реставраційних робіт фасадів будівель №7,9 по вул. Г.Мазепи.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при виконанні наступних вимог:
- при встановлені огорожі забезпечити безпеку руху пішоходів.
58.СЛУХАЛИ: Звернення Долішнього М.М. щодо зміни дорожньої
розмітки та дорожніх знаків по вул. Гурика та Південний Бульвар для заїз ду до
буд.№66 по вул.Г.Мазепи.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ відкоригувати нанесення дорожньої розмітки «подвійна суцільна
лінія» для заїзду та виїзду.
59.СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо надання дозволу для закриття вул.
Княгинин, для проведення земляних робіт по будівництву інженерних мереж.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити. Встановити інформаційно-попереджувальні щити, починаючи з
вул. Василіянок.

Заступник голови комісії з питань
безпеки дорожнього рух

В.Войтик

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

І.Щурик
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