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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 7 від 14.08.2020року
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;
Харук Р.Р. - депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Шевчук А. М. – заступник начальника першої Державної пожежно-рятувальної
частини УДСНС в Івано-Франківській області;
Гіглюк А. В. – начальник управління транспорту та зв’язку.
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;
Шутка В.М. – в.о. директора КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Заяць Б.В. – голов. спец. відділу генерального плану міста Управління
архітектури, дизайну та містобудівної діяльності.
Порядок денний:
1. Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо надання дозволу
перекриття наскрізного проїзду через двір Європейська площа,3 шляхом
встановлення воріт з фірткою зі сторони вул. Ребета та встановлення
дорожнього знаку 5.29.1 «Тупик» при заїзді у двір Європейська площа,3 зі
сторони вул. Є.Коновальця.
2. Звернення мешканців житлового будинку по вул. Целевича,36В щодо не
дозволення планування дороги загального користування поряд будинку по вул.
Целевича,36В.
3. Щодо облаштування пішохідного переходу на вул. Стуса,30.
4. Щодо перенесення та облаштування пішохідного переходу на вул.
Горбачевського перехід до Гімназії - №1.
5. Звернення мешканців будинків вул. Коновальця, 242, 244 та вул.
Ботанічна, 93, 95 щодо встановлення дорожнього знаку «Пішохідна зона» або
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«Односторонній рух» в провулку вул. Коновальця,242, 244 та вул.
Ботанічна,93,95.
6. Щодо демонтажу дорожніх знаків 3.21 «В’їзд заборонено» з табличкою
7.4.4 «Час дії 6-00год до 24-00год» на вул. Галицька- Мартинця та вул.
Галицька-Бельведерська.
7. Звернення власників будинків № 28, 30, 30а, 30б, 34 вул. Січових
Стрільців щодо надання дозволу на встановлення дорожнього знаку 3.2 «Рух
механічних транспортних засобів заборонено» від дороги та засобів обмеження
руху біля будинків № 28-30 за власні кошти.
8. Звернення мешканців на 15-80 щодо встановлення дорожніх знаків 3.8 «Рух
на велосипедах заборонено» на вул. Вовчинецька під мостом від вул.
Привокзальної до вул. Сагайдачного.
9. Звернення Саїка О.І. щодо встановлення дорожніх знаків 4.14 «Доріжка для
пішоходів та велосипедистів» по даних адресах:
- вул. Низова (початок пішохідної доріжки біля арки в сторону вул
Шептицького);
- вул. Галицька,9 (навпроти кафедрального собору в сторону вул. Шептицького);
- перехрестя вул. Грушевського - Вітовського (біля піднятого пішохідного
переходу) по обидва боки;
- перехрестя вул. Грушевського - Шашкевича;
- перехрестя вул. Мельничука – Вірменська;
- вул. Чорновола,121а (вхід в парк зі сторони стадіону «Рух» за закінченням
автомобільної дороги);
- вул. Дорошенка,27 (м-н «Каріна»);
- вул. Мазепи (вхід в парк навпроти коледжу фіз.. виховання);
- вул. Мазепи (вхід в парк навпроти міського озера);
- вул. Мазепи (вхід на міське озеро навпроти парку);
- вхід в парк біля стейтпарку, Парк готелю - 2шт.;
- вхід на міське озеро зі сторони вул. Саєвича.
- вул. С. Мартинця-Л.Українки;
- перехрестя вул. Курбаса - пл. Міцкевича;
- перехрестя вул. Крушельницької - пл. Міцкевича;
- перехрестя вул. Вірменська – пл. Ринок;
- перехрестя вул. Вірменська – Шеремети (в сторону Ратуші біля вул.
Тринітарська);
- перехрестя вул. Шевченка Гординського (в сторону вул. С.Стрільців);
- перехрестя вул. Потічна – Вовчинецька;
- перехрестя вул. С.Стрільців – Бачинського.
- вул. Чорновола,124 (за зупинкою);
- провулок Матросової ;
- вхід на міське озеро зі сторони «Чубі-Бум»;
10. Повторне звернення мешканців будинку № 66а по вул. Мазепи щодо
надання дозволу на встановлення огороджувальних стовпців та вертикального
шлагбауму для облаштування паркомісць існуючої автомобільної стоянки на
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прибудинковій території.
11. Звернення Цимбалюк А.М. та мешканців вул. Довженка,29Г щодо
встановлення дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона» -2шт. та 3.2 «Рух
механічних транспортних засобів заборонено» - 2шт. перед заїздом в арку та
перед буд. № 29Г по вул. Довженка.
12. Звернення мешканців на 15-80 щодо встановлення пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) або розмітку «пішохідний
перехід» по вул. Івасюка,86а при виході з будинку.
13. Звернення Дроняка В.І. та жителів вул. Промислова, вул. Церковна
щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) по обидві сторони пішохідного переходу по вул. Промислова біля
будинків № 17 та № 9.
14. Звернення Реміцької Л.М. щодо погодження розташування огорожі
паралельно до п’яти поверхового будинку на вул. Довга,26 та від вул. Довгої.
15. Звернення директора ТзОВ «Спецмонтажбуд-ІФ» щодо надання дозволу
на влаштування зупинки громадського транспорту на вул. Г. Мазепи,164
(містечко Липки).
16. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення
дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на початку вул.
Нова зі сторони вул. Незалежності.
17. Щодо облаштування двох місць для інвалідів на вул. Шпитальна.
18. Щодо демонтажу дорожнього знаку 5.35 «Стоянку заборонено» на вул.
Богунська,4а.
19. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення
дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на початку вул.
Декабристів та нанести розмітку «пішохідного переходу» біля житлового
комплексу «Веселка річкова» на вул. Декабристів,52.
20. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо облаштування
пішохідного переходу біля будинку №10а по вул. Угорницька.
21. Звернення Василів О.Я. щодо встановлення дорожніх знаків 5.33
«Пішохідна зона» або 4.14 «Доріжка для пішоходів та велосипедистів» перед
алеєю біля Німецького озера з боку ресторану «Гражда» та з боку с. Загвіздя.
22. Колективне звернення мешканців будинків № 32, 34, 36 по вул. Дружби
щодо надання дозволу на встановлення огорожі навколо дитячого майданчика
по вул. Дружби.
23. Колективне звернення мешканців вул. Пстрака, вул. Вінницька, пров.
Вінницький, пров. Полтавський, вул. Дружби, вул. Миру, вул. Малицької,
щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) або піднятого пішохідного переходу поруч перехрестя вул. МируПстрака (біля магазину «Маневр»).
24. Повторне колективне звернення мешканців будинку № 6а по вулиці
набережна ім. В. Стефаника щодо отримання дозволу на облаштування та
розміщення тимчасової стоянки автотранспорту поруч будинку № 6а по вулиці
набережна ім. В. Стефаника для мешканців даного будинку.
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25. Звернення Гой Н.Д. щодо встановлення дорожніх знаків та 5.33
«Пішохідна» на в’їзді в арку де знаходиться дитячий майданчик,а також 5.31
«Житлова зона» при заїзді на територію багатоквартирного житлового будинку
№ 29Г по вул. Довженка, також встановити три пристрої примусового зниження
швидкості (лежачий поліцейський) для обмеження проїзду на початку 5-підїзду
і в кінці 1-підїзду, а також при в’їзді в арку.
26. Звернення депутата міської ради Р. Харука щодо облаштування
пішохідного переходу через вул. Федьковича на перехресті з
вул.Горбачевського.
27. Звернення депутата міської ради С. Магаса щодо встановлення
обмежувачів руху пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський)
з двох
сторін міжбудинкового проїзду по вул.
Хоткевича,50,корп.1.
28. Звернення секретаря міської ради В. Синишина щодо встановлення
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул.
Миколайчука,7.
29. Звернення в.о. директора КП «Івано-Франківськмісьсвітло» В. Шутки
щодо облаштування зупинки ГТ після світлофорного об’єкта ГалицькаДобролюбова перед світлофором вул. Галицька-Пасічна-Тролейбусна.
30. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо надання дозволу на
встановлення на перехресті вул. Й.Сліпого - Чайковського габаритного
обмежувача по висоті ТЗ з максимальною масою понад 3,5т.
31. Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо встановлення
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на
вул.Галицька,128.
32. Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо встановлення
дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» на в’їзді двори будинків вул.
Галицька,126 та вул. Галицька,128.
33. Звернення депутата міської ради А. Строїча з проханням передбачити
можливість лівого повороту і руху прямо при виїзді від супермаркету АТБ вул.
Галицька,139А на вул. Галицьку.
34. Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо законності
встановлення металічних воріт на в’їзді на спільну територію будинків по вул.
Шевченка,26 та вул. Мазепи,35Б.
35. Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо надання дозволу
встановити стовпчики по вул. Коновальця,138 .
36. Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо встановлення пристроїв
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Озаркевича.
37. Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо нанесення
спеціальної дорожньої розмітки на зупинці ГТ на вул. Коновальця,147.
38. Звернення ДЖКПБ щодо надання дозволу на ліквідацію паркувальної
кишені на тротуарі на вул. Січових Стрільців (в районі перехрестя з вул.
Коновальця).
39. Звернення служби безпеки руху КП «Електроавтотранс» щодо труднощів
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проїзду кам'яних «лежачих поліцейських» перед пішохідним переходом на вул.
Симоненка в районі зупинки «Золота Нива» новими низько підлоговими
тролейбусами, що призводить до погіршення безпеки руху та пошкодження
рухомого складу.

1. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо
надання дозволу перекриття наскрізного проїзду через двір Європейська
площа,3 шляхом встановлення воріт з фірткою зі сторони вул. Ребета та
встановлення дорожнього знаку 5.29.1 «Тупик» при заїзді у двір Європейська
площа,3 зі сторони вул. Є.Коновальця.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення воріт з фірткою зі сторони вул. Ребета за власні
кошти мешканців, а також надання пультів аварійним службам КП «ІваноФранківськводоекотехпром», ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго», КП
«Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, швидка медична допомога, АТ
«Прикарпаттяобленерго» «Центральна», управління патрульної поліції, аварійна
газова служба.
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 дорожнього знаку
5.29.1 «Тупик» при заїзді у двір Європейська площа,3 зі сторони вул.
Є.Коновальця.
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) біля дитячого майданчика.
ДЖКПБ вивчити та надати пропозиції щодо захисту пожежних гідрантів
на території м. Івано-Франківська після чого винести на засідання КБДР.
2. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців житлового будинку по вул.
Целевича,36В щодо не дозволення планування дороги загального користування
поряд будинку по вул. Целевича,36В.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до генерального плану міста запланована дорога загального
користування в межах буд.№34-36 та вул. Просвіти, яка забезпечить проїзд до
новозбудованих житлових комплексів.
3. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідного переходу на вул.
Стуса,30.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ облаштувати підходи до пішохідного переходу після
перенесення контейнерів.
УТІЗ встановити дорожні знаки 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід»___________________________________________________________________________
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4шт. та нанести дорожню розмітку після перенесення контейнерів та
облаштування бруківкою підходів до пішохідного переходу.
4. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення та облаштування пішохідного
переходу на вул. Горбачевського перехід до Гімназії - №1.
ВИРІШИЛИ:
Після проведення капремонту та благоустрою території від перехрестя
вул. Галицької в районі АС-2 та Української гімназії №1 в м. Івано –
Франківську УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.14.1 «Позначення
нерегульованого пішохідного переходу».
5. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків вул. Коновальця, 242,
244 та вул. Ботанічна, 93, 95 щодо встановлення дорожнього знаку «Пішохідна
зона» або «Односторонній рух» в провулку вул. Коновальця,242, 244 та вул.
Ботанічна,93,95.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власні кошти мешканців встановити металічні стовпчики на
пониженні тротуару на повороті вул. Коновальця, 242 для унеможливлення
заїзду автотранспорту.
6. СЛУХАЛИ: Щодо демонтажу дорожніх знаків 3.21 «В’їзд
заборонено» з табличкою 7.4.4 «Час дії 6-00год до 24-00год» на вул. ГалицькаМартинця та вул. Галицька-Бельведерська.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
7. СЛУХАЛИ: Звернення власників будинків № 28, 30, 30а, 30б, 34
вул. Січових Стрільців щодо надання дозволу на встановлення дорожнього
знаку 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» від дороги та
засобів обмеження руху біля будинків № 28-30 за власні кошти.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власні кошти встановлення дорожнього знаку 3.2 «Рух
механічних транспортних засобів заборонено» та засоби обмеження руху біля
будинків № 28-30 на вул. С. Стрільців.
8. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців на 15-80 щодо встановлення
дорожніх знаків 3.8 «Рух на велосипедах заборонено» на вул. Вовчинецька під
мостом від вул. Привокзальної до вул. Сагайдачного.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
9. СЛУХАЛИ: Звернення Саїка О.І. щодо встановлення дорожніх знаків
4.14 «Доріжка для пішоходів та велосипедистів» по даних адресах:
- вул. Низова (початок пішохідної доріжки біля арки в сторону вул
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Шептицького);
- вул. Галицька,9 (навпроти кафедрального собору в сторону вул. Шептицького);
- перехрестя вул. Грушевського - Вітовського (біля піднятого пішохідного
переходу) по обидва боки;
- перехрестя вул. Грушевського - Шашкевича;
- перехрестя вул. Мельничука – Вірменська;
- вул. Чорновола,121а (вхід в парк зі сторони стадіону «Рух» за закінченням
автомобільної дороги);
- вул. Дорошенка,27 (м-н «Каріна»);
- вул. Мазепи (вхід в парк навпроти коледжу фіз.. виховання);
- вул. Мазепи (вхід в парк навпроти міського озера);
- вул. Мазепи (вхід на міське озеро навпроти парку);
- вхід в парк біля стейтпарку, Парк готелю - 2шт.;
- вхід на міське озеро зі сторони вул. Саєвича.
- вул. С. Мартинця-Л.Українки;
- перехрестя вул. Курбаса - пл. Міцкевича;
- перехрестя вул. Крушельницької - пл. Міцкевича;
- перехрестя вул. Вірменська – пл. Ринок;
- перехрестя вул. Вірменська – Шеремети (в сторону Ратуші біля вул.
Тринітарська);
- перехрестя вул. Шевченка Гординського (в сторону вул. С.Стрільців);
- перехрестя вул. Потічна – Вовчинецька;
- перехрестя вул. С.Стрільців – Бачинського.
- вул. Чорновола,124 (за зупинкою);
- провулок Матросової -1шт.;
- вхід на міське озеро зі сторони «Чубі-Бум»;
ВИРІШИЛИ:
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 4.14
«Доріжка для пішоходів та велосипедистів» по даних адресах:
- вул. Чорновола,121а (вхід в парк зі сторони стадіону «Рух» за закінченням
автомобільної дороги)-1шт.;
- вул. Дорошенка,27 (м-н «Каріна»)-1шт.;
- вул. Мазепи (вхід в парк навпроти коледжу фіз.. виховання)-1шт.;
- вул. Мазепи (вхід в парк навпроти міського озера) -1шт.;
- вул. Мазепи (вхід на міське озеро навпроти парку) -1шт.;
- вхід в парк біля стейтпарку, Парк готелю - 2шт.;
- вхід на міське озеро зі сторони вул. Саєвича.-1шт.
Відмовити у встановленні дорожніх знаків 4.14 «Доріжка для пішоходів
та велосипедистів» по даних адресах:
- вул. Низова (початок пішохідної доріжки біля арки в сторону вул
Шептицького);
- вул. Галицька,9 (навпроти кафедрального собору в сторону вул. Шептицького);
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- перехрестя вул. Грушевського - Вітовського (біля піднятого пішохідного
переходу) по обидва боки;
- перехрестя вул. Грушевського - Шашкевича;
- перехрестя вул. Мельничука – Вірменська;
- вул. С. Мартинця-Л.Українки;
- перехрестя вул. Курбаса - пл. Міцкевича;
- перехрестя вул. Крушельницької - пл. Міцкевича;
- перехрестя вул. Вірменська – пл. Ринок;
- перехрестя вул. Вірменська – Шеремети (в сторону Ратуші біля вул.
Тринітарська);
- перехрестя вул. Шевченка Гординського (в сторону вул. С.Стрільців);
- перехрестя вул. Потічна – Вовчинецька;
- перехрестя вул. С.Стрільців – Бачинського.
- вул. Чорновола,124 (за зупинкою);
- провулок Матросової ;
- вхід на міське озеро зі сторони «Чубі-Бум».
10. СЛУХАЛИ: Повторне звернення мешканців будинку № 66а по
вул. Мазепи щодо надання дозволу на встановлення огороджувальних стовпців
та вертикального шлагбауму
для облаштування паркомісць існуючої
автомобільної стоянки на прибудинковій території.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення огороджувальних стовпців та шлагбауму за власні
кошти мешканців, а також надання пультів аварійним службам КП «ІваноФранківськводоекотехпром», ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго», КП
«Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, швидка медична допомога, АТ
«Прикарпаттяобленерго» «Центральна», управління патрульної поліції, аварійна
газова служба.
11. СЛУХАЛИ: Звернення Цимбалюк А.М. та мешканців вул.
Довженка,29Г щодо встановлення дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона» -2шт.
та 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» - 2шт. перед заїздом в
арку та перед буд. № 29Г по вул. Довженка.
ВИРІШИЛИ:
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 дорожнього знаку5.31
«Житлова зона»-2шт. перед заїздом в арку та перед буд. № 29Г по вул.
Довженка.
12. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців на 15-80 щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) або
розмітку «пішохідний перехід» по вул. Івасюка,86а при виході з будинку.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ облаштувати пішохідний перехід по вул. Угорницька, 10а, а саме:
встановити дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт. та нанести
дорожню розмітку. Питання щодо облаштування тротуару по вул. Івасюка,86а зі
сторони вул. Угорницька КБДР рекомендує звернутися до забудівника ЖК
«Листопад» Лєпєніна О.С.
13. СЛУХАЛИ: Звернення Дроняка В.І. та жителів вул. Промислова,
вул. Церковна щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) по обидві сторони пішохідного переходу по вул.
Промислова біля будинків № 17 та № 9.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
14. СЛУХАЛИ: Звернення Реміцької Л.М. щодо погодження
розташування огорожі паралельно до п’яти поверхового будинку на вул.
Довга,26 та від вул. Довгої.
ВИРІШИЛИ:
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.
15. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Спецмонтажбуд-ІФ»
щодо надання дозволу на влаштування зупинки громадського транспорту на
вул. Г. Мазепи,164 (містечко Липки).
ВИРІШИЛИ:
Погодити влаштування зупинки громадського транспорту на вул. Г.
Мазепи,164 відповідно до розробленого РП «Будівництво тролейбусної лінії»
КП «Електроавтотранс». УТІЗ надати в КП «Електроавтотранс» схему
розташування зупинки громадського транспорту на вул. Г. Мазепи,164.
16. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на
початку вул. Нова зі сторони вул. Незалежності.
ВИРІШИЛИ:
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 дорожнього знаку 3.3
«Рух вантажних автомобілів заборонено»-1шт. на початку вул. Нова зі сторони
вул. Незалежності,150.
17. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування двох місць для інвалідів на вул.
Шпитальна.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ нанести дорожню розмітку синього кольору на місцях для інвалідів
та піктограми 1.30 «Позначення місця для стоянки ДТЗ, які перевозять
інвалідів» на вул. Шпитальна та встановити таблички до дорожнього знаку 7.17
«Інваліди» та 7.2.6 «Зона дії».
КП «МДК» перенести дорожній 5.38 «Місце для стоянки» з табличкою
7.17 «Інваліди» до воріт в’їзду на територію поліклініки.
18. СЛУХАЛИ: Щодо демонтажу дорожнього знаку 5.35 «Стоянку
заборонено» на вул. Богунська,4а.
ВИРІШИЛИ:
КП МДК перенести дорожній знак 5.35 «Стоянку заборонено» з вул.
Богунська,4а на вул. Заклинських, 1.
19. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на
початку вул. Декабристів та нанести розмітку «пішохідного переходу» біля
житлового комплексу «Веселка річкова» на вул. Декабристів,52.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень нанести дорожню розмітку
1.14.1«Позначення нерегульованого пішохідного переходу» біля житлового
комплексу «Веселка річкова» на вул. Декабристів,52.
УТІЗ спільно з УПП вивчити встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух
вантажних автомобілів заборонено» на початку вул. Декабристів після чого
винести на КБДР.
20. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
облаштування пішохідного переходу біля будинку №10а по вул. Угорницька.
ВИРІШИЛИ:
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 5.35.1
«Пішохідний перехід» - 2шт. та нанести дорожню розмітку.
21. СЛУХАЛИ: Звернення Василів О.Я. щодо встановлення дорожніх
знаків 5.33 «Пішохідна зона» або 4.14 «Доріжка для пішоходів та
велосипедистів» перед алеєю біля Німецького озера з боку ресторану «Гражда»
та з боку с. Загвіздя.
ВИРІШИЛИ:
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 дорожнього знаку 5.33
«Пішохідна зона» -3шт. перед алеєю біля Німецького озера з боку ресторану
«Гражда» та з боку с. Загвіздя.
КП «Центр розвитку міста та рекреації» встановити металічні
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стовпчики для перекриття проїзду автотранспорту перед входом на Німецьке
озеро з боку ресторану «Гражда».
22. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинків № 32, 34,
36 по вул. Дружби щодо надання дозволу на встановлення огорожі навколо
дитячого майданчика по вул. Дружби.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
23. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вул. Пстрака, вул.
Вінницька, пров. Вінницький, пров. Полтавський, вул. Дружби, вул. Миру,
вул. Малицької, щодо встановлення пристрою примусового зниження
швидкості (лежачий поліцейський) або піднятого пішохідного переходу поруч
перехрестя вул. Миру-Пстрака (біля магазину «Маневр»).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з УПП вивчити місце встановлення пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Миру після чого при
наявності бюджетних призначень внести в титул робіт на встановлення.
24. СЛУХАЛИ: Повторне колективне звернення мешканців будинку
№ 6а по вулиці набережна ім. В. Стефаника щодо отримання дозволу на
облаштування та розміщення тимчасової стоянки автотранспорту поруч
будинку № 6а по вулиці набережна ім. В. Стефаника для мешканців даного
будинку.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися письмовим листом до Департаменту комунальних
ресурсів щодо вивчання та надання інформація оренди земельної ділянки по
вулиці набережна ім. В. Стефаника,6а.
25. СЛУХАЛИ: Звернення Гой Н.Д. щодо встановлення дорожніх знаків
та 5.33 «Пішохідна» на в’їзді в арку де знаходиться дитячий майданчик,а також
5.31 «Житлова зона» при заїзді на територію багатоквартирного житлового
будинку № 29Г по вул. Довженка, також встановити три пристрої примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) для обмеження проїзду на початку
5-підїзду і в кінці 1-підїзду, а також при в’їзді в арку.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власні кошти мешканців встановлення пристроїв
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) для обмеження
проїзду на початку 5-підїзду і в кінці 1-підїзду, а також при в’їзді в арку
відповідно до ДСТУ.
26. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Р. Харука щодо
облаштування пішохідного переходу через вул. Федьковича на перехресті з вул.
Горбачевського.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити облаштування пішохідного переходу через вул. Федьковича на
перехресті з вул. Горбачевського після проведення благоустрою даної території.
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 5.35.1
«Пішохідний перехід» - 2шт. та нанести дорожню розмітку.
27. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради С. Магаса щодо
встановлення обмежувачів руху пристроїв примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) з двох сторін міжбудинкового проїзду по вул.
Хоткевича,50,корп.1.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт встановити два пристрої примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський)
з двох
сторін міжбудинкового проїзду по вул.
Хоткевича,50,корп.1.
28. СЛУХАЛИ: Звернення секретаря міської ради В. Синишина щодо
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Миколайчука,7.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт встановити два пристрої примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Миколайчука,7.
29.
СЛУХАЛИ:
Звернення
в.о.
директора
КП
«ІваноФранківськмісьсвітло» В. Шутки щодо облаштування зупинки ГТ після
світлофорного об’єкта Галицька-Добролюбова перед світлофором вул.
Галицька-Пасічна-Тролейбусна.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися листом до КП «Електроавтотранс» для вивчення
питання щодо можливості зупинки тролейбуса №4 на вул. Галицька перед
перехрестям вул. Галицька-Пасічна-Тролейбусна.
30. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
надання дозволу на встановлення на перехресті вул. Й.Сліпого - Чайковського
габаритного обмежувача по висоті ТЗ з максимальною масою понад 3,5т.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує за власний кошт встановлення обмежувача проїзду по
висоті для великогабаритних ТЗ з виготовленням схеми та погодженням в УПП
в Івано-Франківській області, а також встановити дорожні знаки 3.18 «Рух
транспортних засобів, висота яких перевищує 3,5м заборонено» на вул.
Чайковського зі сторони вул. Й.Сліпого та зі сторони вул. Деповської.
___________________________________________________________________________
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 № 7 від 14.08.2020року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 14

31. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Галицька,128.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні пристроїв примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Галицька,128. Відповідно до ДСТУ на підйомах
та спусках пристрої примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський)
встановлювати заборонено.
32. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо
встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» на в’їзді двори будинків
вул. Галицька,126 та вул. Галицька,128.
ВИРІШИЛИ:
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 5.31
«Житлова зона»-2шт. на в’їзді двори будинків вул. Галицька,126 та вул.
Галицька,128.
33. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Строїча з
проханням передбачити можливість лівого повороту і руху прямо при виїзді від
супермаркету АТБ вул. Галицька,139А на вул. Галицьку.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
34. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо
законності встановлення металічних воріт на в’їзді на спільну територію
будинків по вул. Шевченка,26 та вул. Мазепи,35Б.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з ДСНС, ДЖКПБ вивчити дане питання.
35. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо
надання дозволу встановити стовпчики по вул. Коновальця,138 .
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ при наявності бюджетних призначень внести в титульний
список робіт та встановити металеві стовпчики по вул. Коновальця,138 .
36. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Озаркевича.
ВИРІШИЛИ:
УКБ спільно з І. Корсуном вивчити дане питання з врахуванням змін в
робочому проекті встановлення засобів обмеження руху на вул. Озаркевича.
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37. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо
нанесення спеціальної дорожньої розмітки на зупинці ГТ на вул.
Коновальця,147.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.17 на зупинці ГТ на вул.
Коновальця,147.
38. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо надання дозволу на
ліквідацію паркувальної кишені на тротуарі на вул. Січових Стрільців (в районі
перехрестя з вул. Коновальця).
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
39.
СЛУХАЛИ:
Звернення
служби
безпеки
руху
КП
«Електроавтотранс» щодо труднощів проїзду кам'яних «лежачих
поліцейських» перед пішохідним переходом на вул. Симоненка в районі
зупинки «Золота Нива» новими низько підлоговими тролейбусами, що
призводить до погіршення безпеки руху та пошкодження рухомого складу.
ВИРІШИЛИ:
КП МДК нанести додатковий тонкий шар асфальту перед заїздом на
пристрої примусового зниження швидкості з метою полегшення заїзду та з'їзду
транспортних засобів.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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