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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 5 від 16.05.2019року
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:
Войтик В.Г. - член виконавчого комітету міської ради, заступник голови комісії;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Заяць Б. В. – головний спеціаліст з питань генерального плану міста Управління
архітектури, дизайну та містобудівної діяльності;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ
СОІУ;
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»;
Осіпов О.Є. - представник громадської ради при Івано-Франківській міській
раді;
Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління
інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Шуневич А.В. – заст. директора ТОВ «Івано-Франківськавтодор».

Порядок денний:
1. Звернення Напраснікової А.С. щодо облаштування пішохідного переходу
навпроти однієї з сторін поліклініки №4 на вул. Вовчинецька,196А.
2. Звернення Козакевича Ю.Е. щодо облаштування пішохідного переходу
через вул. Шпитальну при виході з вул. 2000-Різдва Христового.
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3. Щодо встановлення дорожніх знаків на вул. Мельника на відрізку дороги
від зупинки громадського транспорту до ТЦ «АТБ» 3.34 «Зупинку
заборонено»2шт. з табличками 7.2.1 «Зона дії 200м» - 2шт.
4. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо обгородження
будинку № 32 по вул. О. Кисілевської розсувними воротами та фірткою.
5. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо ліквідації
стихійного проїзду через двори будинків по вул. Є.Коновальця,106, 106а, 108, та
на вул. Національної Гвардії, 20, 22.
6. Звернення Пилипко В.М. щодо влаштування зупинки для автобусів № 22 та
№ 30 по вул. Привокзальна навпроти поліклініки № 5.
7. Щодо встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Хіміків Галицька.
8. Звернення мешканців будинку №7а Північного бульвару та вул.
Достоєвського щодо перекриття вул. Достоєвського між буд. № 5 і 7 та між
буд. 5б та 7а на Північному бульварі бетонними блоками або встановленням
металевих стовпчиків залишивши пішохідний прохід.
9. Звернення голови парафіяльної ради Собору Святої Покрови щодо
облаштування пішохідного переходу на вул. Вірменська біля Собору.
10. Щодо влаштування зупинки громадського транспорту для автобусів на
вул. Миколайчука (навпроти ТЦ «Арсен») та на вул. Стуса (в центр).
11. Щодо встановлення павільйону зупинки громадського транспорту на
вул. Пасічна - вул. Витвицького (в центр).
12. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення
дорожньої розмітки відповідно до акту весняно комісійного обстеження умов
дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська.
13. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо демонтажу
пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на
вул.Сеченова.
14. Щодо часткового перекриття вул. Мазепи згідно тимчасової схеми ОДР
на час виконання ремонтних робіт.

1. СЛУХАЛИ: Звернення Напраснікової А.С. щодо облаштування
пішохідного переходу навпроти однієї з сторін поліклініки №4 на вул.
Вовчинецька,196А.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» -2шт.
2. СЛУХАЛИ: Звернення Козакевича Ю.Е. щодо облаштування
пішохідного переходу через вул. Шпитальну при виході з вул. 2000-Різдва
Христового.
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ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» -2шт., нанести дорожню розмітку
та внести зміни в схему ОДР.
3. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків на вул. Мельника
на відрізку дороги від зупинки громадського транспорту до ТЦ «АТБ» 3.34
«Зупинку заборонено»2шт. з табличками 7.2.1 «Зона дії 200м» - 2шт.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» - 2шт. з табличками 7.2.1 «Зона дії
200м» - 2шт. на вул. Мельника на відрізку дороги від зупинки громадського
транспорту до ТЦ «АТБ».
4. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
обгородження будинку № 32 по вул. О. Кисілевської розсувними воротами та
фірткою.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує балансоутримувачу будинку відповідно до рішення
виконавчого комітету міської ради від 05.02.2015р. № 84 «Про порядок
встановлення огорож у м. Івано-Франківську» звернутися в Центр надання
адміністративних послуг з переліком необхідних документів для отримання
погодження на встановлення огорожі.
5. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
ліквідації стихійного проїзду через двори будинків по вул. Є.Коновальця,106,
106а, 108, та на вул. Національної Гвардії, 20, 22.
ВИРІШИЛИ:
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» встановити інформаційний
щит з повідомленням про ремонт вул. Національної Гвардії та узгодити з
мешканцями даних будинків встановлення блоків для тимчасового перекриття
проїзду через двори на час ремонту вул. Національної Гвардії.
6. СЛУХАЛИ: Звернення Пилипко В.М. щодо влаштування зупинки
для автобусів № 22 та № 30 по вул. Привокзальна навпроти поліклініки № 5.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
7. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення світлофорного об’єкту на
перехресті вулиць Хіміків -Галицька.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ звернутися до бюджетної комісії щодо виділення коштів на
виготовлення ЕП «Дослідження організації дорожнього руху та комп’ютерне
моделювання транспортних потоків», ПКД для встановлення світлофорного
об’єкту на перехресті вулиць Хіміків – Галицька(з врахуванням нового проекту
генерального плану забудови міста)та схеми ОДР по вул. Хіміків.
УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків 2.3 «Головна дорога» - 2шт., 2.1 «Дати дорогу» – 2шт., 5.35.1 та
5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. та нанести дорожню розмітку
1.14.1«Пішохідний перехід».
8. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку №7а Північного
бульвару та вул. Достоєвського щодо перекриття вул. Достоєвського між буд.
№ 5 і 7 та між буд. 5б та 7а на Північному бульварі бетонними блоками або
встановленням металевих стовпчиків залишивши пішохідний прохід.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися в Управління архітектури, дизайну та містобудівної
діяльності щодо надання інформації про вул. Достоєвського відповідно до
нового генерального плану забудови міста.
9. СЛУХАЛИ: Звернення голови парафіяльної ради Собору Святої
Покрови щодо облаштування пішохідного переходу на вул. Вірменська біля
Собору.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
10. СЛУХАЛИ: Щодо влаштування зупинки громадського
транспорту для автобусів на вул. Миколайчука (навпроти ТЦ «Арсен») та на
вул. Стуса (в центр).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» - 1шт., 5.41.2 «Кінець пункту
зупинки автобуса» - 1шт. на вул. Миколайчука (навпроти ТЦ «Арсен»).
УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» - 1шт., 5.41.2 «Кінець пункту
зупинки автобуса» - 1шт. на вул. Стуса (в центр) та внести в титульний список
робіт на 2019р. встановлення павільйону зупинки громадського транспорту з
врахуванням благоустрою.
11. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення павільйону зупинки
громадського транспорту на вул. Пасічна - вул. Витвицького (в центр).
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ внести в титульний список робіт на 2019р. встановлення павільйону
зупинки громадського транспорту на вул. Пасічна - вул. Витвицького (в центр).
12. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та
нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту весняно комісійного
обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту весняно
комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста ІваноФранківська.
КП «МДК» відповідно до акту весняно комісійного обстеження умов
дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська провести заміну та
перенесення дорожніх знаків.
УПП не складати протоколи на працівників УТІЗ так, як нанесення
розмітки та встановлення дорожніх знаків вимагає проведення процедур
закупівель.
13. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
демонтажу пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Сеченова.
ВИРІШИЛИ:
КП МДК демонтувати пристрій примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Сеченова - вул. Дзівінського.
Відмінити рішення протоколів № 4 від 14.04.2017р. пит. 6 та № 16 від
01.12.2017р. пит.3 по вул. Дзівінського - вул. Тисленка, вул. Сеченова – Коротка
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський).
14. СЛУХАЛИ: Щодо часткового перекриття вул. Мазепи згідно
тимчасової схеми ОДР на час виконання ремонтних робіт.
ВИРІШИЛИ:
ТОВ «Івано-Франківськавтодор» встановити відповідні інформаційні
дорожні знаки щодо тимчасового перекриття вул. Мазепи та погодити схему
ОДР в УПП.

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

М. Вітенко

І. Щурик
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