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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 4 від 12.06.2020року 

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: 

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

благоустрою; 

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

Франківськводоекотехпром»; 

Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління 

інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

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

діяльності; 

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

Франківська; 

Жук Р.Д. - голова правління асоціації приватних таксистів м. Івано-Франківську; 

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

Суходольський О.С. – ст. інспектор відділу безпеки дорожнього руху 

управління патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

Осіпов О.Є. - представник громадської ради при Івано-Франківській міській 

раді; 

Шевчук Андрій Миронович – заступник начальника першої Державної 

пожежно-рятувальної частини УДСНС в Івано-Франківській області; 

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

 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення голови ОСББ «Пролісок» Домбровської Л.Д. щодо розгляду 

питання встановлення металевої огорожі ОСББ «Пролісок» на земельній 

ділянці на вул. Г.Хоткевича поруч будинку № 44В. 

2. Колективне звернення мешканців будинків № 55-63 по вул. Незалежності 
щодо надання дозволу на встановлення паркувального бар’єру в проїзді будинку 
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№ 55 по вул. Незалежності. 

3. Колективне звернення мешканців будинків № 55-63 по вул. Незалежності 

щодо незаконного облаштування ДСНС стоянки і заїзду з вул. Незалежності. 

4. Звернення генерального директора КНП «Прикарпатський обласний 

клінічний центр психічного здоров’я» М. Мулика щодо встановлення на 

зупинці біля даного закладу засоби інформування (у таблиці з розкладом 

вказати назву закладу, встановити дороговказ до закладу) та розмістити назву 

закладу «Центр психічного здоров’я» на електронних табло громадського 

транспорту. 

5. Щодо можливості встановлення перильного огородження на вул. 

Деповська,59 (перехід від колії) . 

Висновок робочої групи після обстеження: 

 1. Облаштувати перильне огородження довжиною 1м на виході на вул. 

Деповську зі сторони колії. 

2. Встановити пристрій примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Деповська перед пішохідним переходом зі сторони вул. 

Кондукторської. 

6. Звернення голови ОК «ЖБК «Галицька академія» Боднарчука Т.Л. щодо 

погодження запроектованої схеми організації дорожнього руху з перенесенням 

зупинки громадського транспорту на вул. Вовчинецька, 225, 227. 

7. Звернення Грушки І.М. щодо надання дозволу на встановлення воріт в арці 

між будинками вул. Пулюя,2 та вул. Галицька,99. 

8. Звернення жителів багатоквартирних житлових будинків № 68а,68б та 

управителя ТОВ «ЖЕО Захід Стиль» щодо надання дозволу на встановлення 

хвіртки (на електронному замку) у проході на прибудинкову територію будинків 

№ 68а та № 68б на вул. С. Стрільців. 

9. Колективне звернення жителів с. Черніїв щодо: 

1. Встановлення світлофора та пішохідного переходу біля Черніївського 

мосту в районі знаку - тризубу Івано-Франківськ для можливості переходу вул. 

Надвірнянська до зупинки громадського транспорту, яка знаходиться біля АЗС в 

напрямку с. Хриплина, а також облаштування тротуарів по обочині вул. 

Надвірнянська. 

2. Перенесення зупинки громадського транспорту та зміни схеми руху 

маршрутного транспортного засобу № 47. 

10. Щодо облаштування освітлення пішохідних переходів в с. Черніїв, а 

саме: 

1. Вул. Надвірнянська,3А; 

2. Вул. Надвірнянська,75. 

3. Перехрестя вулиць Надвірнянська-Князя Святослава-Стефініних. 

11. Звернення мешканців вул. Толстого,1 щодо надання дозволу на 

встановлення електродотягувача існуючих в’їзних воріт до будинку №1 по вул. 

Толстого за власні кошти мешканців. 
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12. Звернення депутата міської ради Кушніра В.С. щодо встановлення 

обмежувачів швидкості руху транспортних засобів у прибудинковому дворі на 

вул. С. Петлюри,23. 

13. Щодо погодження облаштування майданчиків для платного 

паркування, а саме: 

1. Вул. Вовчинецька, 10-34(від зупинки ГТ до квіткового ринку); 

2. Вул. Грюнвальдська(біля скверу); 

3. Вул. Гаркуші, 8-24; 

4. Вул. Сахарова,28-32; 

5. Вул. Сахарова,34-36(від ТЦ «Вопак» до інституту мистецтв); 

6. Європейська площа(біля пам’ятника С. Бандері); 

7. Вул. В.Великого, 9-11(від ТЦ «Фуршет» до зупинки ГТ); 

8. Вул. Тролейбусна(від візового центру до вул. Хіміків); 

9. Вул. Тролейбусна(від вул. Хіміків до ЗОШ №18); 

10. Вул. Тролейбусна(від м-ну «Плюс» до ЗОШ№18). 

14. Щодо зняття з обліку ділянок концентрації ДТП на вулично-шляховій 

мережі міста, а саме: 

1. Перехрестя вул. Івасюка – Хоткевича. 

2. Перехрестя вул. Й. Сліпого - Незалежності – Хриплинська. 

та постановку на облік ділянок концентрації ДТП на вулично-шляховій 

мережі міста, а саме: 

1. Вул. Г. Хоткевича, 63-69 від пішохідного переходу ТЦ «Дарницький» до 

пішохідного переходу ТЦ «АТБ». 

2. Вул. Грушевського, 29-37. 

15. Звернення на 15-80 мешканки вул. Вінницька,4 з проханням 

встановлення знаку орієнтиру на повороті на міське кладовище. 

16. Звернення мешканців вул. Макогона щодо встановлення трьох лежачих 

поліцейських оскільки люди змушені ходити по проїзній частині вулиці через 

те, що до кінця необлаштовані тротуарні доріжки. 

17. Звернення депутата міської ради Капустяка О. І. щодо нанесення 

дорожньої розмітки 1.10.2 «Стоянку заборонено» при заїзді у двір по вулиці 

Є.Коновальця,136, 136а та 136б. 

18. Звернення начальника управління УКБ Р. Галіпчака щодо продовження 

термінів з 11.06.2020р. по 15.06.2020р. на проведення земляних робіт з 

перекриттям руху по вул. Тичини під час виконання робіт з переносу 

інженерних мереж по будівництву вулиці Північний бульвар на ділянці від вул. 

Бельведерської до вул. П. Мирного. 

19. Звернення на 15-80 мешканки вул. Симоненка, 10 Курти Г. М. щодо 

встановлення заборонного дорожнього знаку для заборони несанкціонованої 

парковки біля трансформаторної підстанції. 

20. Звернення на 15-80 мешканки вул. Вовчинецька, 172 Галіновської Н. М. 

щодо ремонту пошкоджених лежачих поліцейських на вул. Вовчинецька біля 

ЗОШ №16. 

21. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо погодження проекту 
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влаштування автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів із 

благоустроєм території на вул. Максимовича в м. Івано-Франківську. 

22. Звернення Водославської Н.Я. щодо встановлення двох пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Целевича 

біля магазину «Каштан» та біля пішохідного переходу біля магазину 

«Тростянецький», а також облаштувати пішохідний перехід навпроти магазину 

«Тростянецький». 

23. Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо облаштування 

стовпчиків обмеження заїзду на газон у дворі будинків по вул. 

Республіканська,3, 5а та по вул. С. Стецько,3а. 

24. Повторне звернення ректора Івано-Франківського Національного 

університету нафти і газу Є. Крижанівського та начальника ДСНС В. 

Мацалака щодо вирішення питання розблокування під’їзних шляхів до 

гуртожитку №2 ІФНТУНГ по вул. Військових ветеранів, 8а. 

25. Повторне звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. та 

мешканців будинку № 25, 25а вул. Вовчинецька з проханням надання 

дозволу на встановлення шлагбауму у дворі будинку зі сторони вул. 

Вовчинецької за власні кошти. 

26.Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення 

велопарковки на вул. Франка,42. 

27.Звернення начальника управління УКБ Р. Галіпчака щодо погодження 

організації дорожнього руху та закриття частини вул. Панаса Мирного зі 

сторони вул. Заболотівська на час виконання робіт по прокладанню мережі 

зовнішнього освітлення на об’єкті «Будівництво вул. Північний Бульвар на 

ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в м. Івано – 

Франківську» з 17.06.20р. по 19.06.20р 

 

1. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Пролісок» Домбровської 

Л.Д. щодо розгляду питання встановлення металевої огорожі ОСББ «Пролісок» 

на земельній ділянці на вул. Г.Хоткевича поруч будинку № 44В. 

ВИРІШИЛИ: 
 Без розгляду. 

 

2. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинків № 55-63 по 

вул. Незалежності щодо надання дозволу на встановлення паркувального 

бар’єру в проїзді будинку № 55 по вул. Незалежності. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити встановлення автоматичного шлагбауму за власні кошти за 

умови погодження з ДСНС та організаціями, які знаходяться в даному дворі, 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. 
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3. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинків № 55-63 по 

вул. Незалежності щодо незаконного облаштування ДСНС стоянки і заїзду з 

вул. Незалежності. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити встановлення автоматичного шлагбауму за власні кошти за 

умови погодження з ДСНС та організаціями, які знаходяться в даному дворі, 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. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення генерального директора КНП 

«Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я» М. 

Мулика щодо встановлення на зупинці біля даного закладу засоби 

інформування (у таблиці з розкладом вказати назву закладу, встановити 

дороговказ до закладу) та розмістити назву закладу «Центр психічного 

здоров’я» на електронних табло громадського транспорту. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити за власні кошти встановити інформаційні таблички з 

дотриманням всіх норм ДСТУ та погодження схеми індивідуального 

проектування з УПП в Івано – Франківській області. 

Відмовити розміщення назви закладу «Центр психічного здоров’я» на 

електронних табло громадського транспорту. 

 

5. СЛУХАЛИ: Щодо можливості встановлення перильного 

огородження на вул. Деповська,59 (перехід від колії) . 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Деповська перед пішохідним переходом зі сторони вул. 

Кондукторської. 

 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт освітлення пішохідного переходу на вул. Деповська,59(перехід від колії) . 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОК «ЖБК «Галицька академія» 

Боднарчука Т.Л. щодо погодження запроектованої схеми організації 

дорожнього руху з перенесенням зупинки громадського транспорту на вул. 

Вовчинецька, 225, 227. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ направити звернення голови ОК «ЖБК «Галицька академія» для 

розгляду в Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності, після 

розгляду управління архітектури повторно винести на розгляд КБДР. 

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 № 4 від 12.06.2020року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 10 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення Грушки І.М. щодо надання дозволу на 

встановлення воріт в арці між будинками вул. Пулюя,2 та вул. Галицька,99. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення жителів багатоквартирних житлових 

будинків № 68а,68б та управителя ТОВ «ЖЕО Захід Стиль» щодо надання 

дозволу на встановлення хвіртки (на електронному замку) у проході на 

прибудинкову територію будинків № 68а та № 68б на вул. С. Стрільців. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 

9. СЛУХАЛИ: Колективне звернення жителів с. Черніїв щодо: 

1. Встановлення світлофора та пішохідного переходу біля Черніївського 

мосту в районі знаку - тризубу Івано-Франківськ для можливості переходу вул. 

Надвірнянська до зупинки громадського транспорту, яка знаходиться біля АЗС в 

напрямку с. Хриплина, а також облаштування тротуарів по обочині вул. 

Надвірнянська. 

2. Перенесення зупинки громадського транспорту та зміни схеми руху 

маршрутного транспортного засобу № 47. 

ВИРІШИЛИ: 
 1.УТІЗ замовити проект на облаштування освітлення пішохідного 

переходу на вул. Надвірнянська,3А, вул. Надвірнянська,75, перехрестя вулиць 

Надвірнянська - Князя Святослава - Стефініних. 

 2. До с.Черніїв курсують два автобусні маршрути, а саме: № 47 «Вокзал–

с.Братківці» та №53 «Вул. Г. Хоткевича–с.Черніїв». 

 

10. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування освітлення пішохідних переходів 

в с. Черніїв, а саме: 

Вул. Надвірнянська,3А; 

Вул. Надвірнянська,75. 

Перехрестя вулиць Надвірнянська-Князя Святослава-Стефініних. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за умови погодження проектів на облаштування освітлення 

пішохідних переходів з УПП та САД. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Толстого,1 щодо надання 

дозволу на встановлення електродотягувача існуючих в’їзних воріт до будинку 

№1 по вул. Толстого за власні кошти мешканців. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ доопрацювати дане питання та винести на наступне засідання КБДР. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Кушніра В.С. щодо 
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встановлення обмежувачів швидкості руху транспортних засобів у 

прибудинковому дворі на вул. С. Петлюри,23. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) у дворі на вул. С. Петлюри,23. 

 

13. СЛУХАЛИ: Щодо погодження облаштування майданчиків для 

платного паркування, а саме: 

1. Вул. Вовчинецька, 10-34(від зупинки ГТ до квіткового ринку); 

2. Вул. Грюнвальдська(біля скверу); 

3. Вул. Гаркуші, 8-24; 

4. Вул. Сахарова,28-32; 

5. Вул. Сахарова,34-36(від ТЦ «Вопак» до інституту мистецтв); 

6. Європейська площа(біля пам’ятника С. Бандері); 

7. Вул. В.Великого, 9-11(від ТЦ «Фуршет» до зупинки ГТ); 

8. Вул. Тролейбусна(від візового центру до вул. Хіміків); 

9. Вул. Тролейбусна(від вул. Хіміків до ЗОШ №18); 

10. Вул. Тролейбусна(від м-ну «Плюс» до ЗОШ№18). 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити облаштування майданчиків для платного паркування окрім 

пункту № 8,9,10 вул. Тролейбусна. 

 

14. СЛУХАЛИ: Щодо зняття з обліку ділянок концентрації ДТП на 

вулично-шляховій мережі міста, а саме: 

1. Перехрестя вул. Івасюка – Хоткевича. 

2. Перехрестя вул. Й. Сліпого - Незалежності – Хриплинська. 

та постановку на облік ділянок концентрації ДТП на вулично-шляховій 

мережі міста, а саме: 

1. Вул. Г. Хоткевича, 63-69 від пішохідного переходу ТЦ «Дарницький» до 

пішохідного переходу ТЦ «АТБ». 

2. Вул. Грушевського, 29-37. 

ВИРІШИЛИ: 
 КБДР не заперечує щодо зняття з обліку ділянок концентрації ДТП на 

вулично-шляховій мережі міста, а саме: 

1. Перехрестя вул. Івасюка – Хоткевича. 

2. Перехрестя вул. Й. Сліпого - Незалежності – Хриплинська. 

 КБДР не заперечує постановку на облік ділянок концентрації ДТП на 

вулично-шляховій мережі міста, а саме: 

1. Вул. Г. Хоткевича, 63-69 від пішохідного переходу ТЦ «Дарницький» до 

пішохідного переходу ТЦ «АТБ». 

2. Вул. Грушевського, 29-37. 

УТІЗ при наявності бюджетних призначень облаштувати освітлення 

пішохідного переходу біля ТЦ «Дарницький» на вул. Г. Хоткевича. 
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15. СЛУХАЛИ: Звернення на 15-80 мешканки вул. Вінницька,4 з 

проханням встановлення знаку орієнтиру на повороті на міське кладовище. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Макогона щодо 

встановлення трьох лежачих поліцейських оскільки люди змушені ходити по 

проїзній частині вулиці через те, що до кінця не облаштовані тротуарні доріжки. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. Вул. Макогона на даний час знаходиться в капремонті. 

 

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

нанесення дорожньої розмітки 1.10.2 «Стоянку заборонено» при заїзді у двір по 

вулиці Є.Коновальця,136, 136а та 136б. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ при наявності бюджетних призначень врахувати нанесення 

дорожньої розмітки 1.10.2 «Стоянку заборонено» при заїзді у двір по вулиці 

Є.Коновальця,136, 136а та 136б. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління УКБ Р. Галіпчака 

щодо продовження термінів з 11.06.2020р. по 15.06.2020р. на проведення 

земляних робіт з перекриттям руху по вул. Тичини під час виконання робіт з 

переносу інженерних мереж по будівництву вулиці Північний бульвар на 

ділянці від вул. Бельведерської до вул. П. Мирного. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення на 15-80 мешканки вул. Симоненка, 10 

Курти Г. М. щодо встановлення заборонного дорожнього знаку для заборони 

несанкціонованої парковки біля трансформаторної підстанції. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення на 15-80 мешканки вул. Вовчинецька, 172 

Галіновської Н. М. щодо ремонту пошкоджених лежачих поліцейських на вул. 

Вовчинецька біля ЗОШ №16. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Вовчинецька біля ЗОШ №16. 

УТІЗ при наявності бюджетних призначень провести ремонт 

пошкоджених лежачих поліцейських на вул. Вовчинецька біля ЗОШ №16, вул. 

Вовчинецька, 207 та вул. Шухевичів(ДЮСШ). 
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21. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо 

погодження проекту влаштування автостоянки для тимчасового зберігання 

автомобілів із благоустроєм території на вул. Максимовича в м. Івано-

Франківську. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ направити для розгляду проект влаштування майданчика для 

паркування на вул. Максимовича в управління архітектури, дизайну та 

містобудівної діяльності та департамент комунальних ресурсів після чого дане 

питання повторно винести на засідання КБДР. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення Водославської Н.Я. щодо встановлення двох 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. 

Целевича біля магазину «Каштан» та біля пішохідного переходу біля магазину 

«Тростянецький», а також облаштувати пішохідний перехід навпроти магазину 

«Тростянецький». 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Целевича біля магазину «Каштан» та буд. №36А по вул. 

Целевича. 

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 5.35 

«Пішохідний перехід» -2шт. та нанести дорожню розмітку 1.14.1«Пішохідний 

перехід» навпроти магазину «Тростянецький» по вул. Целевича. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо 

облаштування стовпчиків обмеження заїзду на газон у дворі будинків по вул. 

Республіканська,3, 5а та по вул. С. Стецько,3а. 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ внести в титульний список робіт встановлення стовпчиків 

обмеження заїзду на газон у дворі будинків по вул. Республіканська,3, 5а та по 

вул. С. Стецько,3а. 

 

24. СЛУХАЛИ: Повторне звернення ректора Івано-Франківського 

Національного університету нафти і газу Є. Крижанівського та начальника 

ДСНС В. Мацалака щодо вирішення питання розблокування під’їзних шляхів 

до гуртожитку №2 ІФНТУНГ по вул. Військових ветеранів, 8а. 

ВИРІШИЛИ:  

Ректору Івано-Франківського Національного університету нафти і 

газу Є. Крижанівському забезпечити комендантські пункти даного 

гуртожитку, ключами від навісних замків, якими перекрито під’їзні шляхи до 

вище зазначеної будівлі. 
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25. СЛУХАЛИ: Повторне звернення депутата міської ради Гарасимка 

І.М. та мешканців будинку № 25, 25а вул. Вовчинецька з проханням надання 

дозволу на встановлення шлагбауму у дворі будинку зі сторони вул. 

Вовчинецької за власні кошти. 

ВИРІШИЛИ: 
Погодити встановлення автоматичного шлагбауму за власні кошти за 

умови вільного доступу до пожежних гідрантів, 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. 

 

 26. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо 

встановлення велопарковки на вул. Франка,42. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити за умови погодження з управління архітектури, дизайну та 

містобудівної діяльності. 

 

 27. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління УКБ Р. Галіпчака 

щодо погодження організації дорожнього руху та закриття частини вул. Панаса 

Мирного зі сторони вул. Заболотівська на час виконання робіт по прокладанню 

мережі зовнішнього освітлення на об’єкті «Будівництво вул. Північний Бульвар 

на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в м. Івано – 

Франківську» з 17.06.20р. по 19.06.20р. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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