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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 1 від 07.02.2020року 

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: 

Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «Івано-

Франківськводоекотехпром»; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

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; 

Рогів Н.В. - начальник управління інфраструктурної політики, Департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

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

Гіглюк А. В. – начальник управління транспорту та зв’язку. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення начальника територіального управління служби судової 

охорони у Івано-Франківській області А. Маланія щодо розробки проектної 

документації ОДР під час заїзду до суду з сторони вул. Нова де передбачити 

паркувальні місця для службового користування автомобілів конвойних 

підрозділів, а також відвідувачів з метою забезпечення безпеки дорожнього 

руху, громадського порядку під час доставки до приміщення Тисменицького 

районного суду. 

2. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо відкриття 

двостороннього руху на вул. Тарнавського або запланувати розширення проїзної 

частини вулиці Тарнавського. 

3. Звернення Мельника П.М. щодо встановлення бар’єрного огородження на 

повороті вулиць Стуса – 24 Серпня, а також встановити пристрій примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) у зв’язку з великою кількістю 

ДТП. 
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4 Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. Голутяка щодо 

безпечного перевезення пасажирів громадським транспортом а, саме: 

1. На вул. Мазепи відсутні дорожня розмітка 1.14.1 «Зебра», а саме Міська 

клінічна лікарня, вхід до центрального озера, коледж фізичного виховання до 

зупинки Сільпо, перехрестя вул. Мазепи – Гурика. 

2. На зупинці по вул. Тролейбусна (поруч з Сервісним центром) відсутня 

дорожня розмітка 1.17, а саме позначення зупинок маршрутних транспортних 

засобів, які рухаються за установленими маршрутами (маршрут №5). 

3. Збільшення посадкового майданчика (кишені) зупинки «Автостанція 

№3» або її перенесення в зв’язку з накопиченням маршрутних транспортних 

засобів та використання великогабаритних комунальних транспортних засобів 

(довжиною 12м), даний посадковий майданчик не відповідає вимогам безпеки 

життю так як висадка та посадка пасажирів здійснюється з боку суміжної смуги 

для руху. 

5. Звернення В.Фучика щодо облаштування пішохідного переходу на 

перехресті вул. Симоненка-Стуса. 

6. Повторне звернення В. Шушури щодо встановлення дорожніх знаків 

заборони паркування транспортних засобів на в’їзді у подвір’я по вул. 

Незалежності,36,36а,36б,38. 

7. Звернення депутата міської ради А. Волгіна щодо встановлення воріт на 

в’їзді у подвір’я по вул. Незалежності,36,36а,36б,38. 

8. Звернення отця Семенича П.Д щодо надання дозволу на встановлення 

обмежувачів руху (жабок) при виїзді з гаражу на вул. Короля Данила,16Б. 

9. Звернення Яциновича Я.М., а саме: 
1. встановлення дорожніх знаків на вул. Симоненка на перехресті вул. 

Симоненка – 24- Серпня та на кільці для розвороту громадського транспорту. 

2. облаштування пішохідних переходів та встановлення дорожніх знаків 

по вул. 24-Серпня. 

3. щодо нанесення дорожньої розмітки на майданчику для платного 

паркування на вул. Незалежності,47-49 поруч м-ну «Адамас» під кутом 45° до 

проїзної частини вулиці для покращення заїзду – виїзду з майданчика для 

платного паркування та розширення проїзної частини вулиці з одностороннім 

рухом. 

10. Звернення Козоріз О.В. щодо надання дозволу на в’їзд та виїзд на провулок 

Фортечний до власного будинку №4 вул. Новгородська. 

11. Звернення депутата міської ради М. Тараса щодо облаштування 

пішохідного переходу на вул. Вовчинецька біля магазину «АТБ». 

12. Звернення Керкер В.І. щодо встановлення пристрою примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Миру,88, 90 біля магазину 

«Маневр». 

13. Протокольне доручення з теле-радіоефірів, а саме: 

1. щодо можливості встановлення пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Сухомлинського (біля котельні). 

2. звернути увагу на не санкціоновано встановленні пристрої 
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примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Витвицького. 

14. Колективне звернення Волочій Н.І. та мешканців вул. Мазепи,175А 

щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) навпроти будинку вул. Мазепи,175А корпус 8 по вул. 

Виноградній с. Крихівці. 

15. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. про вжиття дієвих 

заходів щодо недопущення паркування на тротуарах поруч арки при заїзді у 

двір по вул. Коновальця,136, 136а, 136б зі сторони вул. Коновальця. 

16. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо надання дозволу на 

встановлення шлагбауму на в’їзді у двір на вул. Незалежності,179Б. 

17. Звернення Ланяка А.А. щодо встановлення обмежувачів руху для 

обмеження паркування на зеленій зоні по вул. Республіканська у дворі будинків 

№ 15, 3, 5а. 

18. Щодо облаштування антикишені та піднятого пішохідного переходу на 

вул. Деповська . 

19. Звернення ТОВ «Рейдекс» щодо встановлення велостійок,а саме: 

1. площа Ринок (Ратуша) 

2. вул. Мазепи (біля Пасажу Гартенберг) 

3. сквер Руської трійці 

4. вул. Грушевського (біля кінотеатру «Люмєр»)  

5. вул. Незалежності біля м-ну «Кодак» 

6. вул. Незалежності (кінотеатр Космос) 

7. площа Привокзальна (ЖД вокзал) 

8. вул. Вовчинецька (ТЦ «Велес»)  

9. вул Миколайчука (ТЦ «Арсен») 

10. вул. Коновальця (музей ім. С. Бандери) 

11. набережна ім. В.Стефаника (Калинова Слобода КПП) 

12. набережна ім. В.Стефаника (Калинова Слобода центр) 

13. вул. Мазепи вхід в парк 

14. вул. Чорновола вхід в парк 

15. вул. Шевченка (корпус Прикарпатського університету) 

16. кут вул. Довга – вул. Тичини 

17. набережна ім. В.Стефаника,32 (ТЦ «АТБ») 

18. вул. Тролейбусна (гуртожиток Медичного університету) 

19. вул. Галицька,139а (ТЦ «АТБ») 

20. вул. Галицька кут вул. Військових ветеранів 

21. вул. Галицька вхід в парк Військових ветеранів навпроти будинку № 63а по 

вул.Галицька 

22. вул. Мельника вхід в Меморіальний сквер 

23. кут вул. Грушевського – вул. Мельничука (навпроти Ощадбанку). 

20. Повторне звернення Кушлика О.П. щодо перенесення дорожніх знаків 

5.41.1 та 5.41.2 «Початок та кінець зупинки громадського транспорту» із заїзної 

кишені по вул. Володимира Великого,13 в сторону м-ну «Фуршет», оскільки 

дана кишеня облаштована за власні кошти під стоянку для автомобілів 
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відповідно до розробленого проекту погодженого департаментом архітектури. 

21. Повторне колективне звернення мешканців буд. № 1, 3, 5 вул. 

Тролейбусна та буд. № 114, 116 вул. Галицька щодо дозволу на встановлення 

простих воріт з хвірткою в двір між будинками № 1 та № 5 вул. Тролейбусна. 

22. Звернення від Івано-Франківського міського відділу управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській 

області та інспекторами муніципальної інспекції з благоустрою щодо 

проведення розблокування між будинкових проходів та проїздів на території 

міста Івано-Франківська за наступними адресами: 

- вул. Довга, 40; 

- вул. Коновальця, 136 Г- 147; 

- вул. Мельника, 2,10; 

- вул. Крива – вул. П. Орлика; 

- вул. Г. Мазепи, 52; 

- вул. Г. Мазепи, 56; 

- вул. Г. Мазепи, 70; 

- вул. Г. Мазепи, 58; 

- вул. Г. Мазепи, 59-61; 

- вул. Г. Мазепи, 87; 

- вул. Короля Данила, 16 В; 

- вул. Заклинських, 13; 

- вул. Запорізька, 20; 

- вул. Галицька, 112 в-118; 

- вул. Набережна ім. В. Стефаника,14; 

- вул. Карпатська,8; 

- вул. Білозіра, 8; 

- вул. Білозіра,4; 

- вул. Кисілевської,37; 

- вул. Надвірнянська,34; 

- вул. Набережна ім. В. Стефаника,32; 

- вул. Набережна ім. В. Стефаника,8; 

- вул. Хоткевича, 75 А корп.3; 

- вул. Привокзальна, 24; 

- вул. П. Орлика,4. 

23. Звернення депутата міської ради І.Гарасимка та мешканців вул. 

Толстого,1, 3, 5 та вул. Вовчинецька,28 з проханням встановлення шлагбаума 

у дворі будинку зі сторони вул. Грюнвальдська - вул. Толстого. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звернення начальника територіального управління 

служби судової охорони у Івано-Франківській області А. Маланія щодо 

розробки проектної документації ОДР під час заїзду до суду з сторони вул. 

Нова де передбачити паркувальні місця для службового користування 
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автомобілів конвойних підрозділів, а також відвідувачів з метою забезпечення 

безпеки дорожнього руху, громадського порядку під час доставки до 

приміщення Тисменицького районного суду. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР рекомендує за власні кошти встановити дорожній знак 3.34 

«Зупинку заборонено» на куті вул. Незалежності – Нова. 

 

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

відкриття двостороннього руху на вул. Тарнавського або запланувати 

розширення проїзної частини вулиці Тарнавського. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення Мельника П.М. щодо встановлення 

бар’єрного огородження на повороті вулиць Стуса – 24 Серпня, а також 

встановити пристрій примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) 

у зв’язку з великою кількістю ДТП. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт облаштування острівця безпеки та освітлення пішохідного переходу. 

 

4 СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. 

Голутяка щодо безпечного перевезення пасажирів громадським транспортом а, 

саме: 

1. На вул. Мазепи відсутні дорожня розмітка 1.14.1 «Зебра», а саме Міська 

клінічна лікарня, вхід до центрального озера, коледж фізичного виховання до 

зупинки Сільпо, перехрестя вул. Мазепи – Гурика. 

2. На зупинці по вул. Тролейбусна (поруч з Сервісним центром) відсутня 

дорожня розмітка 1.17, а саме позначення зупинок маршрутних транспортних 

засобів, які рухаються за установленими маршрутами (маршрут №5). 

3. Збільшення посадкового майданчика (кишені) зупинки «Автостанція №3» 

або її перенесення в зв’язку з накопиченням маршрутних транспортних засобів 

та використання великогабаритних комунальних транспортних засобів 

(довжиною 12м), даний посадковий майданчик не відповідає вимогам безпеки 

життю так як висадка та посадка пасажирів здійснюється з боку суміжної смуги 

для руху. 

ВИРІШИЛИ: 

 1. ДЖКПБ передати схему організації дорожнього руху по вул. Мазепи в 

УТІЗ для нанесення дорожньої розмітки. 

 2. Управлінням архітектури, дизайну та містобудівної діяльності 

вивчити законність розміщення МАФ по вул. Тролейбусна біля ринку навпроти 

ТЦ «Вопак». 

http://www.mvk.if.ua/


___________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 556020, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

ПРОТОКОЛ № 1 від 07.02.2020року 

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

 

 УТІЗ спільно з КП «Електроавтотранс» вивчити питання щодо місця 

облаштування зупинки громадського транспорту по вул. Тролейбусна біля ринку 

навпроти ТЦ «Вопак». 

3. УКБ розроблений робочий проект Тролейбусна лінія «вул. Мазепи – 

Південний бульвар – Північний бульвар» в м. Івано – Франківську в якому 

передбачено перенесення зупинки громадського транспорту в сторону кільця по 

вул. Мазепи. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення В.Фучика щодо облаштування пішохідного 

переходу на перехресті вул. Симоненка-Стуса. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт облаштування пішохідних переходів(нанести дорожню розмітку та 

встановити дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід» - 4шт. та 5.35.2 

«Пішохідний перехід» - 2шт.) на перехресті вул. Симоненка - Стуса та вул 

Симоненка – Миколайчука. 

 

6. СЛУХАЛИ: Повторне звернення В. Шушури щодо встановлення 

дорожніх знаків заборони паркування транспортних засобів на в’їзді у подвір’я 

по вул. Незалежності,36,36а,36б,38. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмінити рішення про погодження встановлення шлагбаума. 

Погодити встановлення автоматичних воріт за умови погодження з ДСНС 

та УТІЗ, а також надання пультів аварійним службам КП «Івано-

Франківськводоекотехпром», ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго», КП 

«Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, швидка медична допомога, АТ 

«Прикарпаттяобленерго» «Центральна», управління патрульної поліції, аварійна 

газова служба. 

Дорожні знаки 3.34 «Зупинку заборонено» встановити за власні кошти 

відповідно ДСТУ 4100-2014. 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Волгіна щодо 

встановлення воріт на в’їзді у подвір’я по вул. Незалежності,36,36а,36б,38. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмінити рішення про погодження встановлення шлагбаума. 

Погодити встановлення автоматичних воріт за умови погодження з ДСНС 

та УТІЗ, а також надання пультів аварійним службам КП «Івано-

Франківськводоекотехпром», ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго», КП 

«Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, швидка медична допомога, АТ 

«Прикарпаттяобленерго» «Центральна», управління патрульної поліції, аварійна 

газова служба. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення отця Семенича П.Д щодо надання дозволу на 
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встановлення обмежувачів руху (жабок) при виїзді з гаражу на вул. Короля 

Данила,16Б. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановлені обмежувачів руху (жабок) при виїзді з гаражу на 

вул. Короля Данила,16Б.  

КБДР рекомендує нанести дорожню розмітку 1.10.2 «Позначення місць, 

де заборонено стоянку ДТЗ» при виїзді з гаражу на вул. Короля Данила,16Б. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення Яциновича Я.М., а саме: 
1. встановлення дорожніх знаків на вул. Симоненка на перехресті вул. 

Симоненка – 24- Серпня та на кільці для розвороту громадського транспорту. 

2. облаштування пішохідних переходів та встановлення дорожніх знаків 

по вул. 24-Серпня. 

3. щодо нанесення дорожньої розмітки на майданчику для платного 

паркування на вул. Незалежності,47-49 поруч м-ну «Адамас» під кутом 45° до 

проїзної частини вулиці для покращення заїзду – виїзду з майданчика для 

платного паркування та розширення проїзної частини вулиці з одностороннім 

рухом. 

ВИРІШИЛИ: 

 1. УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

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

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 2.1 

«Дати дорогу» - 3шт. на кільце по вул. Симоненка. 

 2. УТІЗ відповідно до схеми ОДР облаштувати пішохідні переходи та 

встановити дорожні знаки. 

 3. Відмовити нанесення дорожньої розмітки на майданчику для платного 

паркування на вул. Незалежності,47-49 поруч м-ну «Адамас» під кутом 45°, 

оскільки на майданчику для платного паркування дорожня розмітка нанесена 

відповідно до затвердженої схеми ОДР. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення Козоріз О.В. щодо надання дозволу на в’їзд 

та виїзд на провулок Фортечний до власного будинку №4 вул. Новгородська. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити в’їзд та виїзд на провулок Фортечний до власного будинку №4 

вул. Новгородська при умові паркування автомобіля на власному подвір’ї. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Тараса щодо 

облаштування пішохідного переходу на вул. Вовчинецька біля магазину «АТБ». 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення Керкер В.І. щодо встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Миру,88, 90 

біля магазину «Маневр». 
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ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) на вул. Миру,88, 90 біля магазину «Маневр». 

 КП «МДК» відновити дорожній знак 5.35.1 «Пішохідний перехід» біля 

магазину «Маневр»  

 

13. СЛУХАЛИ: Протокольне доручення з теле-радіоефірів, а саме: 

1. щодо можливості встановлення пристрою примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Сухомлинського (біля котельні). 

2. звернути увагу на не санкціоновано встановленні пристрої 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Витвицького. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ вивчити дані питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

14. СЛУХАЛИ: Колективне звернення Волочій Н.І. та мешканців вул. 

Мазепи,175А щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) навпроти будинку вул. Мазепи,175А корпус 8 по вул. 

Виноградній с. Крихівці. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ переадресувати дане звернення в сільську раду с. Крихівці. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. про 

вжиття дієвих заходів щодо недопущення паркування на тротуарах поруч арки 

при заїзді у двір по вул. Коновальця,136, 136а, 136б зі сторони вул. Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: 

 КП «МДК» відновити дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено» біля 

арки при заїзді у двір по вул. Коновальця,136 – 138. 

 

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

надання дозволу на встановлення шлагбауму на в’їзді у двір на вул. 

Незалежності,179Б. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти мешканців встановити шлагбаум на вул. 

Незалежності,179Б за умови надання пультів аварійним службам КП «Івано-

Франківськводоекотехпром», ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго», КП 

«Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, швидка медична допомога, АТ 

«Прикарпаттяобленерго» «Центральна», управління патрульної поліції, аварійна 

газова служба. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення Ланяка А.А. щодо встановлення 

обмежувачів руху для обмеження паркування на зеленій зоні по вул. 

Республіканська у дворі будинків № 15, 3, 5а. 

ВИРІШИЛИ: 
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 ДЖКПБ опрацювати встановлення металічних стовпчиків у дворі 

будинків № 15, 3, 5а по вул. Республіканська. 

 Муніципальна інспекція з благоустрою взяти даний адрес на контроль 

щодо заборони паркування автомобілів на зеленій зоні. 

 

18. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування антикишені та піднятого 

пішохідного переходу на вул. Деповська . 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ спільно з УПП розглянути можливість встановлення перильного 

загородження. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Рейдекс» щодо встановлення 

велостійок,а саме: 

1. площа Ринок (Ратуша) 

2. вул. Мазепи (біля Пасажу Гартенберг) 

3. сквер Руської трійці 

4. вул. Грушевського (біля кінотеатру «Люмєр»)  

5. вул. Незалежності біля м-ну «Кодак» 

6. вул. Незалежності (кінотеатр Космос) 

7. площа Привокзальна (ЖД вокзал) 

8. вул. Вовчинецька (ТЦ «Велес»)  

9. вул Миколайчука (ТЦ «Арсен») 

10. вул. Коновальця (музей ім. С. Бандери) 

11. набережна ім. В.Стефаника (Калинова Слобода КПП) 

12. набережна ім. В.Стефаника (Калинова Слобода центр) 

13. вул. Мазепи вхід в парк 

14. вул. Чорновола вхід в парк 

15. вул. Шевченка (корпус Прикарпатського університету) 

16. кут вул. Довга – вул. Тичини 

17. набережна ім. В.Стефаника,32 (ТЦ «АТБ») 

18. вул. Тролейбусна (гуртожиток Медичного університету) 

19. вул. Галицька,139а (ТЦ «АТБ») 

20. вул. Галицька кут вул. Військових ветеранів 

21. вул. Галицька вхід в парк Військових ветеранів навпроти будинку № 63а по 

вул.Галицька 

22. вул. Мельника вхід в Меморіальний сквер 

23. кут вул. Грушевського – вул. Мельничука (навпроти Ощадбанку). 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ доопрацювати дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

20. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Кушлика О.П. щодо перенесення 

дорожніх знаків 5.41.1 та 5.41.2 «Початок та кінець зупинки громадського 

транспорту» із заїзної кишені по вул. Володимира Великого,13 в сторону м-ну 

«Фуршет», оскільки дана кишеня облаштована за власні кошти під стоянку для 
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автомобілів відповідно до розробленого проекту погодженого департаментом 

архітектури. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

21. СЛУХАЛИ: Повторне колективне звернення мешканців буд. № 1, 

3, 5 вул. Тролейбусна та буд. № 114, 116 вул. Галицька щодо дозволу на 

встановлення простих воріт з хвірткою в двір між будинками № 1 та № 5 вул. 

Тролейбусна. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти мешканців встановити шлагбаум між 

будинками № 1 та № 5 по вул. Тролейбусна за умови надання пультів аварійним 

службам КП «Івано-Франківськводоекотехпром», ДМП «Івано – 

Франківськтеплокомуненерго», КП «Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, 

швидка медична допомога, АТ «Прикарпаттяобленерго» «Центральна», 

управління патрульної поліції, аварійна газова служба. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення від Івано-Франківського міського відділу 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-

Франківській області та інспекторами муніципальної інспекції з 

благоустрою щодо проведення розблокування між будинкових проходів та 

проїздів на території міста Івано-Франківська за наступними адресами: 

- вул. Довга, 40; 

- вул. Коновальця, 136 Г- 147; 

- вул. Мельника, 2,10; 

- вул. Крива – вул. П. Орлика; 

- вул. Г. Мазепи, 52; 

- вул. Г. Мазепи, 56; 

- вул. Г. Мазепи, 70; 

- вул. Г. Мазепи, 58; 

- вул. Г. Мазепи, 59-61; 

- вул. Г. Мазепи, 87; 

- вул. Короля Данила, 16 В; 

- вул. Заклинських, 13; 

- вул. Запорізька, 20; 

- вул. Галицька, 112 в-118; 

- вул. Набережна ім. В. Стефаника,14; 

- вул. Карпатська,8; 

- вул. Білозіра, 8; 

- вул. Білозіра,4; 

- вул. Кисілевської,37; 

- вул. Надвірнянська,34; 

- вул. Набережна ім. В. Стефаника,32; 

- вул. Набережна ім. В. Стефаника,8; 
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- вул. Хоткевича, 75 А корп.3; 

- вул. Привокзальна, 24; 

- вул. П. Орлика,4. 

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР рекомендує Івано-Франківському міському відділу управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській 

області визначити конкретні адреси з даного переліку для проведення 

розблокування проходів та проїздів на території м. Івано-Франківська. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради І.Гарасимка та 

мешканців вул. Толстого,1, 3, 5 та вул. Вовчинецька,28 з проханням 

встановлення шлагбаума у дворі будинку зі сторони вул. Грюнвальдська - вул. 

Толстого. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за власні кошти мешканців встановити шлагбаум між 

будинками №3-№5 на вул. Толстого за умови надання пультів аварійним 

службам КП «Івано-Франківськводоекотехпром», ДМП «Івано – 

Франківськтеплокомуненерго», КП «Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, 

швидка медична допомога, АТ «Прикарпаттяобленерго» «Центральна», 

управління патрульної поліції, аварійна газова служба та встановити металічні 

стовпчики біля будинку №3 по вул. Толстого. 

 

 

 

 

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/

