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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 12 від 03.10.2019року 

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: 

Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою; 

Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління 

інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою; 

Кошик О.І. – директор Управління архітектури, дизайну та містобудівної 

діяльності; 

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

патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

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

Харук Р.Р. - депутат міської ради, представник Асоціації перевізників Івано-

Франківська; 

Кузик Я. Б. – ведучий інженер управління капітального будівництва 

виконавчого комітету міської ради; 

Шутка В.М. – в.о. директора КП « Івано - Франківськміськсвітло»; 

Яцук С.І. – представник компанії ТОВ «Нетгруп». 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення секретаря міської ради Синишина В.І. щодо встановлення 

зеленої стрілки на право при виїзді з вул. Івасюка на вул. Незалежності. 

2. Колективне звернення мешканців вулиць О. Басараб, Цьоклера, 

Індустріальна, Кубійовича, Карпінця, Шухевичів, Височана щодо 

влаштування одностороннього руху по вул. Цьоклера та облаштування 

повноцінного тротуару для безпечного руху пішоходів. 

3. Звернення депутата міської ради Руднянина С.М.: 

1. Щодо встановлення відповідного дорожнього знаку перед в’їздом в арку з 

метою заборони паркування автомобілів, які перешкоджають заїзду автомобілів 

мешканців будинків № 14а, 16 та 16а на вул Сорохтея; 

2. Щодо встановлення засобів обмеження руху - штучних перешкод або малих 

архітектурних форм, стовпчиків чи встановлення дорожнього знаку про 
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заборону паркування автомобілів біля непрацюючого закладу «Еней». 

4. Звернення Архієпископа та Митрополита Івано-Франківської УГКЦ В. 

Війтишина щодо погодження схеми місць для паркування автомобілів по вул. 

Софрона Мудрого,22-26 (Гарбарська) для повноцінного функціонування 

медичного центру св. Луки. 

5. Звернення настоятеля храму Івано-Франківської – Галицької Єпархії 

УПП В. Бурака щодо демонтажу вказівного знаку і вказівника до банку (банку 

вже немає) по вул. Івасюка,7 для огородження та встановлення брами та фіртки 

біля церкви. 

6. Звернення директора Дебенка І.В. ТзОВ «Медекс Плюс» щодо заборони 

паркування автомобілів на виїзді з паркінгу автомобілів медичного персоналу, 

які здійснюють виїзди на виклики до хворих пацієнтів. 

7. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо надання дозволу на 

встановлення автоматичного шлагбауму при заїзді у двір будинку по вул. 

Коновальця,128. 

8. Звернення депутата міської ради Корсуна І. В. щодо перекриття півкулями 

наскрізного проїзду у дворі будинків вул. С.Стецько,4б та вул. 

Є.Коновальця,135. 

9. Звернення Куриш В.В. та Коваль Т.І. щодо врегулювання руху 

автотранспорту по вул. Дашевського та встановити обмежувальні знаки для 

габаритних та легкових машин при в’їзді на вул. Дашевського зі сторони вул. 

Стефаника в час пік на вул. Залізничній весь рух з неї проходить по вул. 

Дашевського через тротуар на вул. Незалежності. 

10. Звернення Костів І.І. щодо встановлення дорожніх знаків 5.31 «Житлова 

зона» біля будинків № 2, 4 по вул. Карпатська. 

11. Звернення Павлюка В. В. щодо розвантаження вул. Залізнична з 

облаштуванням її тільки для руху міжміських автобусів. 

12. Звернення Пашковського Б. В. щодо встановлення велосипедних 

світлофорів поруч із пішохідними на перехрестях за аналогією до перехрестя 

вул. Набережна – Кармелюка та передбачити їх встановлення на 2020 рік на 

таких вулицях: 

1. Вул. Галицька – Довга (3шт.) 

2. Вул. Галицька – Північний бульвар – Василіянок (4шт.) 

3. Вул. Галицька – Дністровська – Гузара (1шт.) 

13. Звернення голови правління «ОСББ Вишенька ІФ» Прокопів О. В. 
щодо надання дозволу на встановлення воріт у дворі на вул. Пулюя 15 і 15А для 

забезпечення безпеки мешканців. 

14. Звернення ФО Косьмія І. С. та Яценко О. І. щодо встановлення 

обмежувальних пристроїв для унеможливлення паркування навпроти вхідних 

дверей до аптеки для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до приміщення аптеки по вул. Дорошенка, 22Б. 

15. Звернення Волощука В. О. щодо встановлення металічних стовпчиків для 

унеможливлення паркування на газоні у сквері «Вали» зі сторони вул. 

Дністровська. 
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16. Звернення А. Серафина щодо облаштування пішохідного переходу на вул. 

Юності для безпечного переходу до зупинки громадського транспорту. 

17. Повторне звернення голови будинкового комітету Самусенко Л.В. щодо 

встановлення стовпчиків в міжбудинковому проході (арці) по вул. 

Вовчинецька,174-176 для перешкоджання проїзду автомобілів. 

18. Щодо встановлення додаткової зупинки громадського транспорту поруч із 

першим заїздом на міське кладовище із сторони с. Чукалівка (Служба 

автомобільних доріг не заперечує). 

19. Звернення Кріпак М. М. щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 

«Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» поруч із 

приміщенням по виготовленню пам’ятників біля міського кладовища. 

20. Колективне звернення Фляк Л.О. щодо встановлення двох пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) у дворі по вул. 

Хіміків,21а. 

21. Повторне звернення директора початкової школи імені Софії Русової 

Т.Хрептик встановлення дорожнього знаку щодо заборони в’їзду на територію 

та блокування заїзду до школи на вул. Василіянок,28. 

22. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків 5.70 «Фото-, 

відеофіксація порушень ПДР» - 2шт. на ділянці вул. Галицька м. Івано-

Франківська (зі сторони с. Угринів). 

23. Щодо встановлення дорожніх знаків перед пішохідним переходом по вул. 

Івасюка на повороті з вул. Тисменицької (з моста через річку Бистриця 

Надвірнянська) 1.39 «Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка)» з 

табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» та 1.32 «Пішохідний перехід». 

24. Звернення голови сільської ради с. Угорники Л.Атаманчук щодо 

облаштування зупинок ГТ в напрямку Івано-Франківськ - Підлужжя за 

поворотом на с. Підпечари та в напрямку Підлужжя - Івано-Франківськ в районі 

дитячого садка. 

25. Звернення проректора Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника Шинкарука Я. І. з рекомендаціями розглянути 

питання щодо будівництва альтернативної дороги через території земель 

міської ради зі сторони вул. Галицька. 

26. Щодо встановлення додаткового металічного стовпчика на проїзді по 

велодоріжці на вул. Галицька,64. 

27. Звернення УПП щодо демонтажу дорожніх знаків на перехресті вул. 

Целевича – Хіміків (перед поворотом на вул. Целевича при русі з вул. Хіміків) 

3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено»-1шт. з табличками до 

нього 7.3.1 «Напрямок дії»-1шт., 7.4.4 «Час дії» з 17.00-21.00год -1шт. 

28. Колективне звернення мешканців щодо обмеження доступу до 

паркування автомобілів біля будинку № 3 по вул. Толстого. 

29. Звернення мешканців вул. Хоткевича,50/3 з проханням встановити знак 

5.31 «Житлова зона» за вище згаданою адресою, у зв'язку з постійним 

виникненням аварійних ситуацій на прибудинковому проїзді з небезпекою 

наїзду на пішоходів, зокрема дітей. 
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30. Звернення голови ОСББ «Щасливий Дім» Г. Кошової щодо встановлення 

на прибудинковій території ОСББ антипаркувальних пристроїв за власний кошт 

по вул. Белведерська,25а. 

31. Звернення КП «Івано - Франківськміськсвітло» щодо встановлення 

світлофорів на вул. С.Стрільців – Шевченка. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звернення секретаря міської ради Синишина В.І. щодо 

встановлення зеленої стрілки на право при виїзді з вул. Івасюка на вул. 

Незалежності. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити оскільки при виїзді з вул. Івасюка на вул. Незалежності не 

забезпечена достатня видимість. 

 

2. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вулиць О. Басараб, 

Теодора Цьоклера, Індустріальна, Кубійовича, Карпінця, Шухевичів, 

Височана щодо влаштування одностороннього руху по вул. Теодора Цьоклера 

та облаштування повноцінного тротуару для безпечного руху пішоходів. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити односторонній рух по вул. Теодора Цьоклера з вул. Бандери в 

напрямку вул. Шухевичів. 

УТІЗ замовити в проектній організації схему ОДР вул. Теодора Цьоклера 

після чого встановити відповідні дорожні знаки. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Руднянина С.М.: 

1. Щодо встановлення відповідного дорожнього знаку перед в’їздом в 

арку з метою заборони паркування автомобілів, які перешкоджають заїзду 

автомобілів мешканців будинків № 14а, 16 та 16а на вул Сорохтея; 

2. Щодо встановлення засобів обмеження руху - штучних перешкод або 

малих архітектурних форм, стовпчиків чи встановлення дорожнього знаку про 

заборону паркування автомобілів біля непрацюючого закладу «Еней». 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх 

знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 3.34 

«Зупинку заборонено» -1шт. перед в’їздом в арку на вул. Сорохтея. 

 ДЖКПБ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення 

металічних стовпців біля закладу «Еней» на вул. Сорохтея. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення Архієпископа та Митрополита Івано-

Франківської УГКЦ В. Війтишина щодо погодження схеми місць для 

паркування автомобілів по вул. Софрона Мудрого,22-26 (Гарбарська) для 
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повноцінного функціонування медичного центру св. Луки. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за умови виготовлення та погодження в УПП схеми ОДР по вул. 

Софрона Мудрого з врахуванням парковки загального користування, а також 

нанесенням дорожньої розмітки холодним пластиком, встановлення дорожніх 

знаків 5.39 «Зона стоянки», 5.40 «Кінець зони стоянки», 7.17 «Інваліди» та 

таблички до дорожніх знаків 7.6.1 «Спосіб поставлення транспортного засобу 

на стоянку» за власні кошти. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення настоятеля храму Івано-Франківської – 

Галицької Єпархії УПП В. Бурака щодо демонтажу вказівного знаку і 

вказівника до банку (банку вже немає) по вул. Івасюка,7 для огородження та 

встановлення брами та фіртки біля церкви. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП «МДК» демонтувати та встановити вказівний знак на іншому місці по 

вул. Івасюка з погодженням в УПП. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення директора Дебенка І.В. ТзОВ «Медекс 

Плюс» щодо заборони паркування автомобілів на виїзді з паркінгу автомобілів 

медичного персоналу, які здійснюють виїзди на виклики до хворих пацієнтів. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти нанести жовтий конверт на виїзді з паркінгу 

ТзОВ «Медекс Плюс» автомобілів медичного персоналу.  

 

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

надання дозволу на встановлення автоматичного шлагбауму при заїзді у двір 

будинку по вул. Коновальця,128. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ спільно з УПП вивчити дане питання та винести на наступне 

засідання КБДР. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Корсуна І. В. щодо 

перекриття півкулями наскрізного проїзду у дворі будинків вул. С.Стецько,4б та 

вул. Є.Коновальця,135. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх 

знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.29 

«Тупик» -2шт. зі сторони вул. Коновальця та вул. С.Стецько. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення Куриш В.В. та Коваль Т.І. щодо 

врегулювання руху автотранспорту по вул. Дашевського та встановити 

обмежувальні знаки для габаритних та легкових машин при в’їзді на вул. 

Дашевського зі сторони вул. Стефаника в час пік на вул. Залізничній весь рух з 
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неї проходить по вул. Дашевського через тротуар на вул. Незалежності. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити оскільки по вул. Дашевського відсутній транзитний рух 

транспортних засобів. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення Костів І.І. щодо встановлення дорожніх 

знаків 5.31 «Житлова зона» біля будинків № 2, 4 по вул. Карпатська. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх 

знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.31 

«Житлова зона» - 2шт. зі сторони вул. Українська та зі сторони вул. Зв’язкова. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення Павлюка В. В. щодо розвантаження вул. 

Залізнична з облаштуванням її тільки для руху міжміських автобусів. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. На сьогоднішній день працівниками УТІЗ та УПП вивчається 

питання щодо одностороннього руху по вул. Залізнична. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б. В. щодо поруч із 

пішохідними на перехрестях за аналогією до перехрестя вул. Набережна – 

Кармелюка та передбачити їх встановлення на 2020 рік на таких вулицях: 

1. Вул. Галицька – Довга (3шт.) 

2. Вул. Галицька – Північний бульвар – Василіянок (4шт.) 

3. Вул. Галицька – Дністровська – Гузара (1шт.) 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ при наявності бюджетних коштів внести в титульний список робіт 

на 2020рік встановлення велосипедних світлофорів. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення голови правління «ОСББ Вишенька ІФ» 

Прокопів О. В. щодо надання дозволу на встановлення воріт у дворі на вул. 

Пулюя 15 і 15А для забезпечення безпеки мешканців. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити відповідно до розділу ІІІ п.3.7 рішення виконавчого комітету 

від 05.02.2015року №84 «Про порядок встановлення огорож». 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення ФО Косьмія І. С. та Яценко О. І. щодо 

встановлення обмежувальних пристроїв для унеможливлення паркування 

навпроти вхідних дверей до аптеки для забезпечення доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення аптеки по 

вул. Дорошенка, 22Б. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за умови погодження з балансоутримувачем будинку 

відповідно до поданої схеми встановлення обмежувальних пристроїв (бетонних 
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півкуль) для унеможливлення паркування біля аптеки на вул. Дорошенка,22Б. 

 

15. Звернення Волощука В. О. щодо встановлення металічних 

стовпчиків для унеможливлення паркування на газоні у сквері «Вали» зі 

сторони вул. Дністровська. 

ВИРІШИЛИ: 

 Муніципальній інспекції з благоустрою взяти на контроль питання щодо 

паркування на газоні у сквері «Вали». 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення А. Серафина щодо облаштування 

пішохідного переходу на вул. Юності для безпечного переходу до зупинки 

громадського транспорту. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ замовити в проектній організації схему ОДР по вул. Юності з 

врахуванням можливості облаштування пішохідного переходу. 

 

17. СЛУХАЛИ: Повторне звернення голови будинкового комітету 

Самусенко Л.В. щодо встановлення стовпчиків в міжбудинковому проході 

(арці) по вул. Вовчинецька,174-176 для перешкоджання проїзду автомобілів. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти мешканців встановити металічні стовпчики в 

міжбудинковому проході (арці) по вул. Вовчинецька,174-176 зі світло 

відбиваючим ефектом. 

 

18. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення додаткової зупинки громадського 

транспорту поруч із першим заїздом на міське кладовище із сторони с. 

Чукалівка (Служба автомобільних доріг не заперечує). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ звернутися в САД щодо можливості встановлення дорожніх знаків 

5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» 

поруч із першим заїздом на міське кладовище із сторони с. Чукалівка. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Кріпак М. М. щодо встановлення дорожніх 

знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки 

автобуса» поруч із приміщенням по виготовленню пам’ятників біля міського 

кладовища. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ звернутися в САД щодо можливості встановлення дорожніх знаків 

5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» 

поруч із приміщенням по виготовленню пам’ятників біля міського кладовища. 

 

20. СЛУХАЛИ: Колективне звернення Фляк Л.О. щодо встановлення 

двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) у 

дворі по вул. Хіміків,21а. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти мешканців встановити два пристрої 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) та встановлення 

відповідних дорожніх знаків 1.11 « Пагорб»-4шт. та 3.29 «Обмеження 

максимальної швидкості»-4шт. у дворі по вул. Хіміків,21а. 

 

21. СЛУХАЛИ: Повторне звернення директора початкової школи 

імені Софії Русової Т. Хрептик встановлення дорожнього знаку щодо заборони 

в’їзду на територію та блокування заїзду до школи на вул. Василіянок,28. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. КБДР рекомендує зачиняти ворота для унеможливлення 

заїзду автотранспорту на територію школи. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків 

5.70 «Фото-, відеофіксація порушень ПДР» - 2шт. на ділянці вул. Галицька м. 

Івано-Франківська (зі сторони с. Угринів). 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх 

знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.70 

«Фото-, відеофіксація порушень ПДР» - 2шт. на ділянці вул. Галицька м. Івано-

Франківська (зі сторони с. Угринів). 

 

23. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків перед пішохідним 

переходом по вул. Івасюка на повороті з вул. Тисменицької (з моста через річку 

Бистриця Надвірнянська) 1.39 «Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка)» 

з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» та 1.32 «Пішохідний перехід». 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх 

знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 1.39 

«Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка)» з табличкою 7.21.3 «Вид 

небезпеки» та 1.32 «Пішохідний перехід» перед пішохідним переходом по вул. 

Івасюка на повороті з вул. Тисменицької (з моста через річку Бистриця 

Надвірнянська). 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення голови сільської ради с. Угорники 

Л.Атаманчук щодо облаштування зупинок ГТ в напрямку Івано-Франківськ - 

Підлужжя за поворотом на с. Підпечари та в напрямку Підлужжя - Івано-

Франківськ в районі дитячого садка. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ організувати нараду з КП «Електроавтотранс», УПП, 

Укртрансбезпека, САД та ДП «Дороги Прикарпаття» щодо облаштування 

зупинок ГТ в напрямку Івано-Франківськ - Підлужжя та в зворотньому 
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напрямку Підлужжя - Івано-Франківськ. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення проректора Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Шинкарука Я. І. з 

рекомендаціями розглянути питання щодо будівництва альтернативної дороги 

через території земель міської ради зі сторони вул. Галицька. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 УТІЗ звернутися до проректора Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника з вимогою використовувати під’їздну 

дорогу до корпусу ПНУ ім. В. Стефаника зі сторони будинку № 201 на вул. 

Галицька виключно для підвезення наукових матеріалів та вивезення ТПВ 

шляхом відкривання - закривання в’їзних воріт на територію навчального 

корпусу. Під’їзд інших транспортних засобів до навчального корпусу 

рекомендуємо здійснювати існуючою під’їзною дорогою з вулиці Калуське 

шосе. 

 

26. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення додаткового металічного 

стовпчика на проїзді по велодоріжці на вул. Галицька,64. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ встановити додатковий металічний стовпчик на проїзді по 

велодоріжці на вул. Галицька,64. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо демонтажу дорожніх знаків на 

перехресті вул. Целевича – Хіміків (перед поворотом на вул. Целевича при русі 

з вул. Хіміків) 

3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено»-1шт. з табличками до 

нього 7.3.1 «Напрямок дії»-1шт., 7.4.4 «Час дії» з 17.00-21.00год -1шт. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік заміну дорожнього 

знаку 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» на 3.3 «Рух 

вантажних автомобілів заборонено». 

 

28. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців щодо обмеження 

доступу до паркування автомобілів біля будинку № 3 по вул. Толстого. 

ВИРІШИЛИ: 

КБДР рекомендує створити ОСББ та зробити відвід землі. 

 

29. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Хоткевича,50/3 з 

проханням встановити знак 5.31 «Житлова зона» за вище згаданою адресою, у 

зв'язку з постійним виникненням аварійних ситуацій на прибудинковому 

проїзді з небезпекою наїзду на пішоходів, зокрема дітей. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ внести в титульний список робіт на 2020рік встановлення дорожніх 
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знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 5.31 

«Житлова зона» -1шт. на вул. Хоткевича,50/3. 

 

30. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Щасливий Дім» Г. Кошової 
щодо встановлення на прибудинковій території ОСББ антипаркувальних 

пристроїв за власний кошт по вул. Белведерська,25а. 

ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

 31. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Івано - Франківськміськсвітло» щодо 

встановлення світлофорів на вул. С.Стрільців – Шевченка. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ замовити в проектній організації моделювання транспортних 

потоків та схему ОДР по вул. С.Стрільців. 

 КП «Івано - Франківськміськсвітло» виготовити робочий проєкт по 

встановленню світлофорів на вул. С.Стрільців – Шевченка. 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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