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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 8 від 24.09.2020року
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:
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;
Слівінській В. – в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в Івано -Франківській області;
Кошик О.І. – директор Управління архітектури, дизайну та містобудівної
діяльності;
Строїч А.П. - депутат міської ради;
Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління
інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Кузик Я. Б. – ведучий інженер управління капітального будівництва
виконавчого комітету міської ради.

Порядок денний:
1. 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.
2. Звернення депутата міської ради І. Корсуна про перекриття стовпчиками
наскрізного проїзду у дворі будинку № 3а вул. С.Стецько.
3. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення
дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на початку вул.
Декабристів.
4. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо перенесення
вказівного знаку біля ТЦ «АТБ» в сторону будинку на вул. Тисменицька,244,
оскільки там немає проїзду і транспорт розвертається на прибудинковій
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території.
5. Звернення від КП «Муніципальна інспекції «Добродій» щодо демонтажу
самовільно встановленого засобу обмеження руху (бетонного огородження)
при заїзді до гаражного кооперативу «Соколи» по вул. Вовчинецька,225.
6. Звернення директора ТОВ «Станіславів Комфорт» Маліщука Д.В. щодо
надання дозволу на встановлення огорожі (воріт) в арках багатоквартирного
будинку на вул. Сніжна,52а.
7. Звернення Пашковського Б.В. щодо демонтажу встановлених табличок до
дорожніх знаків «Місце для електромобілів» по місту, оскільки дані таблички
не передбачені ПДР та ДСТУ 4100:2014.
8. Щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Карпатська,2 (біля 3 та 8 під’їзду) -2шт. та
Карпатська,4 (між 5та 6 під’їздом)-1шт.
9. Звернення О. Саїка про можливість реорганізації дорожнього руху на
перехресті вул. Короля Данила - Південний бульвар.
На даний момент по вул. Короля Данила (у напрямку руху до вул. Мазепи)
облаштовано дві смуги руху (ліва смуга - поворот наліво, права смуга - рух
прямо та поворот направо, включаючи дозвільну стрілку світлофора руху
направо).
Внаслідок цього у правій смузі руху виникають постійні затори, оскільки під
час зеленого сигналу світлофора автомобілі, що повертають праворуч
пропускають пішоходів, які переходять дорогу по вул. Південний бульвар.
Пропоную реорганізувати рух наступним чином. Ліва смуга - поворот
наліво та рух прямо (ширина перехрестя дозволяє автомобілям, що рухаються
прямо розминутися із тими, що повертають наліво), права смуга - поворот
направо (із залишенням дозвільної стрілки руху).
10. Звернення мешканців на 15-80 щодо встановлення пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) на перехресті вул. ВовчинецькаІвасюка (біля ТЦ «Велес») або кругове перехрестя.
11. Звернення депутата міської ради Палійчука С.В. щодо встановлення
обмежувача швидкості (лежачий поліцейський) між будинком за адресою Г.
Хоткевича,44 корп.3 та магазином «Дарницький», а також розглянути
можливість встановлення ще двох обмежувачів швидкості (лежачий
поліцейський) біля пішохідного переходу навпроти магазину «Дарницький».
12. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків, заміни та нанесення
дорожньої розмітки відповідно до акту комісійного обстеження умов
дорожнього руху ділянок вулично-шляхової мережі, які прилягають до шкіл
міста Івано-Франківська.
13. Звернення Р. Онуфрієва щодо нанесення дорожньої розмітки «пішохідний
перехід» на перехресті поруч з заправкою «ОККО» вул. Тисменицька (Паркова
алея).
14. Звернення Моцюка Б.М. щодо встановлення обмежувача швидкості
(лежачий поліцейський) на перехресті вул. Хоткевича-Реміснича.
15. Звернення мешканців будинку № 22 та 24 вул. Шевченка щодо надання
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дозволу на встановлення паркану і воріт при виїзді у двір між даними
будинками.
16. Звернення Лундяк Я.М. щодо надання дозволу на відведення місць для
паркування, оскільки проводяться роботи благоустрою дворової території вул.
Короля Данила,11а.
17. Звернення директора ТзОВ «Благо Інвест Буд» А. Артиша щодо надання
дозволу на демонтаж автоматичних воріт на вул. Целевича (в межах будинків №
34-36), що перекривають проїзд до будинків по вул. Хіміків,28 корпуси 1-3,
оскільки генеральним планом передбачено наскрізну вулицю загального
користування, що з’єднує вулиці Целевича (в межах будинків № 34-36) та
Просвіти, а також скасувати рішення КБДР пит. 1 протоколу № 8 від
11.07.2019р.
18. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення
металевої огорожі в дворі будинку на вул. Лепкого,6/6а.
19. Звернення ТзОВ «Плеяда» щодо надання дозволу на встановлення
металічних стовпчиків та допомоги встановлення вздовж тротуару по вул.
Чорновола,83, а також надати дозвіл на встановлення тротуарної плитки.
20. 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.
21. Звернення мешканців вул. Красівського щодо встановлення дорожнього
знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на в’їзді на вул.
Красівського.
22. Звернення мешканців будинку № 6 вулиці набережна ім. В. Стефаника
щодо встановлення дорожнього знаку який би заборонив проїзд транспорту
через двір.
23. Звернення депутата міської ради Я. Дубаса та голови будинкового
комітету Я. Лапінського щодо надання дозволу на встановлення двох воріт
при в’їзді у двір будинку № 23 вул. М. Підгірянки зі сторони вул. М. Підгірянки
та з вул. Ільєнка.
24. Звернення директора СРБ ПП «Ліфтсервіс» Смігоровського М.І просять
розглянути капітальний ремонт благоустрою за адресою вул. Коновальця,229.
25. Звернення на 15-80 прохання зробити односторонній рух по вул.
Петрушевича.
26. Звернення депутата міської ради Р. Харука щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) у дворі по вул.
Галицька,124а.
27. Звернення депутата міської ради Р. Харука щодо встановлення
дорожнього знаку «Тупик» біля будинків № 130-132 по вул. Галицькій.
28. Звернення мешканців буд. № 126-128 вул. Галицька щодо перекриття
дворової території біля повороту від буд.№126 до буд.№128.
29. Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) у дворі
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вул. Пасічна,12 між другим та третім під’їздами.
30. Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо встановлення двох
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) у дворі
вул. Пасічна,21, Витвицького,28 та Витвицького,30.
31. Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо ремонту пристроїв
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) в районі початкової
школи «Пасічнянська».
32.Звернення директора ТОВ «ІОЛІТ-ІФ» Чорна М.З. щодо надання терміну
до 31.10.2020р. для зміни плану схеми, а саме розширення в’їзду - виїзду на
земельну ділянку, що знаходиться у приватній власності ТОВ «ІОЛІТ-ІФ».
33. Звернення начальника управління архітектури, дизайну та
містобудівної діяльності О.Кошика щодо можливості перенесення споруди
зупинки громадського транспорту на вул. Вовчинецькій,198.
34. Звернення ФОП Мацієвський І.В. щодо надання дозволу на розміщення
конусу на одне з парковочних місць біля магазину «Копійочка» на вул.
Дністровська,45 на термін близько 2год. щоденно.
35. Звернення ФОП Майданський А.М. щодо надання дозволу на розміщення
конусу на одне з парковочних місць біля магазину «Копійочка» на вул. Тичини,7
на термін близько 2год. щоденно.
36. Звернення ФОП Рощинський М.М. щодо надання дозволу на розміщення
конусу на одне з парковочних місць біля магазину «Копійочка» на вул. Мазепи,5
на термін близько 2год. щоденно.
37. Звернення ФОП Факас С.Д. щодо надання дозволу на розміщення конусу
на одне з парковочних місць біля магазину «Копійочка» на вул. Мазепи,42 на
термін близько 2год. щоденно.
38.Звернення директора ПП «СТІФ» М. Бабяка щодо надання дозволу на
встановлення елементів благоустрою (квітників), між магазином «Практик» та
відділенням «Нової пошти» для обмеження проїзду автотранспорту по тротуару
за адресою вул. Бандери, 10Б.
39. Звернення І. Костюка щодо надання дозволу на встановлення за власний
рахунок дві антипаркувальні півкулі за адресою вул. Потічна, 2а та однієї
антипаркувальної півкулі за адресою вул. Потічна, 5, біля заїздів на його
земельні ділянки.
40. Звернення Ю. Коцюби щодо заблокованого міжбудинкового проїзду двома
ланцюгами по вул. Вагилевича, 3-5, що унеможливило рух велосипедистів,
пішоходів та батьків з колясками.
41. Звернення від КП «Муніципальна інспекції «Добродій» щодо демонтажу
самовільно встановленого засобу обмеження руху (шлагбаум) поруч буд. 58, по
вул. Гетьмана Мазепи.
42. Звернення Канюки В.П. щодо перенесення пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Б.Хмельницького,14,
оскільки відбувається руйнування житлового будинку.
43. Звернення батьківського комітету Української гімназії № 1 щодо
встановлення додаткової секції світлофора для пішоходів на перехресті вул.
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Горбачевського - Галицька і нанесення дорожньої розмітки на даному
перехресті, оскільки там існує велика небезпека наїзду транспортних засобів на
дітей.
44. Звернення депутата міської ради В. Бурка щодо встановлення пристроїв
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) у дворі вул. Івана
Павла ІІ,18 та у дворі вул. Івасюка,32.
45. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо становлення
дорожнього знаку «Пішохідна зона» на початку вул. Котляревського та вул.
Рівна.

1. 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:
Погодити встановлення металічних воріт по вул. Шевченка,26.
2. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради І. Корсуна про
перекриття стовпчиками наскрізного проїзду у дворі будинку № 3а вул.
С.Стецько.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власні кошти встановити стовпчики для перекриття
наскрізного проїзду у дворі будинку № 3а вул. С.Стецько.
3. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на
початку вул. Декабристів.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
4. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
перенесення вказівного знаку біля ТЦ «АТБ» в сторону будинку на вул.
Тисменицька,244, оскільки там немає проїзду і транспорт розвертається на
прибудинковій території.
ВИРІШИЛИ:
ТЦ «АТБ» демонтувати дорожній знак 4.6 «Рух праворуч або ліворуч» в
сторону будинку на вул. Тисменицька,244, оскільки на виїзді з території при
повороті праворуч немає проїзду, транспорт розвертається на прибудинковій
території.
5. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Муніципальна інспекції «Добродій»
щодо демонтажу самовільно встановленого засобу обмеження руху (бетонного
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огородження) при заїзді до гаражного кооперативу «Соколи» на вул.
Вовчинецька, 225
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою ІваноФранківської міської ради (М. Смушак), підготувати та винести на розгляд
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, проект рішення, щодо
демонтажу самовільно встановленого засобу обмеження руху (бетонного
огородження) при заїзді до гаражного кооперативу «Соколи» на вул.
Вовчинецька, 225.
6. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Станіславів Комфорт»
Маліщука Д.В. щодо надання дозволу на встановлення огорожі (воріт) в арках
багатоквартирного будинку на вул.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися письмовим листом в Департамент комунальних
ресурсів, щодо вивчення та надання інформації оренди земельної ділянки по
вул. Сніжна,52а. Після чого винести на засідання КБДР.
7. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б.В. щодо демонтажу
встановлених табличок до дорожніх знаків «Місце для електромобілів» по
місту, оскільки дані таблички не передбачені ПДР та ДСТУ 4100:2014.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
8. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення пристроїв примусового зниження
швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Карпатська,2 (біля 3 та 8 під’їзду) 2шт. та Карпатська,4 (між 5та 6 під’їздом)-1шт.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Карпатська,2 (біля 3 та 8 під’їзду) -2шт. та Карпатська,4
(між 5та 6 під’їздом)-1шт.
9. СЛУХАЛИ: Звернення О. Саїка про можливість реорганізації
дорожнього руху на перехресті вул. Короля Данила - Південний бульвар.
На даний момент по вул. Короля Данила (у напрямку руху до вул. Мазепи)
облаштовано дві смуги руху (ліва смуга - поворот наліво, права смуга - рух
прямо та поворот направо, включаючи дозвільну стрілку світлофора руху
направо).
Внаслідок цього у правій смузі руху виникають постійні затори, оскільки під
час зеленого сигналу світлофора автомобілі, що повертають праворуч
пропускають пішоходів, які переходять дорогу по вул. Південний бульвар.
Пропоную реорганізувати рух наступним чином. Ліва смуга - поворот
наліво та рух прямо (ширина перехрестя дозволяє автомобілям, що рухаються
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прямо розминутися із тими, що повертають наліво), права смуга - поворот
направо (із залишенням дозвільної стрілки руху).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з УПП та КП « Івано - Франківськміськсвітло» вивчити
дане питання та винести на засідання КБДР.
10. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців на 15-80 щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на
перехресті вул. Вовчинецька - Івасюка (біля ТЦ «Велес») або кругове
перехрестя.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити, оскільки генеральним планом міста передбачено кільце на
перехресті вул. Вовчинецька - Івасюка.
11. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Палійчука С.В. щодо
встановлення обмежувача швидкості (лежачий поліцейський) між будинком за
адресою Г. Хоткевича,44 корп.3 та магазином «Дарницький», а також
розглянути можливість встановлення ще двох обмежувачів швидкості (лежачий
поліцейський) біля пішохідного переходу навпроти магазину «Дарницький».
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення обмежувача швидкості (лежачий поліцейський)
між будинком за адресою вул. Г. Хоткевича,44 корп.3 та магазином
«Дарницький».
15.05.2020р. міською комісією з безпеки дорожнього руху доручено
ДЖКПБ на вул. Г. Хоткевича, 63-69 облаштувати перильне огородження від ТЦ
«Дарницький» до буд. № 44корп.3 вул. Хоткевича.
12. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків,
заміни та нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту комісійного
обстеження умов дорожнього руху ділянок вулично-шляхової мережі, які
прилягають до шкіл 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
комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі, які
прилягають до шкіл міста Івано-Франківська.
КП «МДК» відповідно до акту комісійного обстеження умов дорожнього
руху вуличної мережі, які прилягають до шкіл міста Івано-Франківська
провести заміну дорожніх знаків.
13. СЛУХАЛИ: Звернення Р. Онуфрієва щодо нанесення дорожньої
розмітки «пішохідний перехід» на перехресті поруч з заправкою «ОККО» вул.
Тисменицька (Паркова алея).
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ВИРІШИЛИ:
УТІЗ облаштувати пішохідні переходи на перехресті поруч з заправкою
«ОККО» по вул. Тисменицька з встановленням дорожніх знаків та нанесенням
дорожньої розмітки 1.14.1 «Пішохідний перехід».
14. СЛУХАЛИ: Звернення Моцюка Б.М. щодо встановлення
обмежувача швидкості (лежачий поліцейський) на перехресті вул. ХоткевичаРеміснича.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
15. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку № 22 та 24 вул.
Шевченка щодо надання дозволу на встановлення паркану і воріт при в’їзді у
двір між даними будинками.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення шлагбауму та металічних стовпчиків при в’їзді у
двір будинку № 22 та 24 по вул. Шевченка.
16. СЛУХАЛИ: Звернення Лундяк Я.М. щодо надання дозволу на
відведення місць для паркування, оскільки проводяться роботи благоустрою
дворової території вул. Короля Данила,11а.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ спільно з Управління архітектури, дизайну та містобудівної
діяльності вивчити дане питання щодо благоустрою даного двору.
17. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Благо Інвест Буд» А.
Артиша щодо надання дозволу на демонтаж автоматичних воріт на вул.
Целевича (в межах будинків № 34-36), що перекривають проїзд до будинків по
вул. Хіміків,28 корпуси 1-3, оскільки генеральним планом передбачено
наскрізну вулицю загального користування, що з’єднує вулиці Целевича (в
межах будинків № 34-36) та Просвіти, а також скасувати рішення КБДР пит. 1
протоколу № 8 від 11.07.2019р.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
18. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
встановлення металевої огорожі в дворі будинку на вул. Лепкого,6/6а.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення металічних воріт довжиною не менше 4метра.
19. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Плеяда» щодо надання дозволу на
встановлення металічних стовпчиків та допомоги встановлення вздовж
тротуару по вул. Чорновола,83, а також надати дозвіл на встановлення
тротуарної плитки.
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ВИРІШИЛИ:
ТзОВ «Плеяда» надати схему встановлення металічних стовпчиків з
облаштуванням тротуарної плитки на тротуарі по вул. Чорновола,83. Після чого
винести дане питання на засідання КБДР.
20. 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:
Відмовити.
21. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Красівського щодо
встановлення дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на
в’їзді на вул. Красівського.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
22. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку № 6 вулиці набережна
ім. В. Стефаника щодо встановлення дорожнього знаку який би заборонив
проїзд транспорту через двір.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
23. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Я. Дубаса та голови
будинкового комітету Я. Лапінського щодо надання дозволу на встановлення
двох воріт при в’їзді у двір будинку № 23 вул. М. Підгірянки зі сторони вул. М.
Підгірянки та з вул. Ільєнка.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення воріт при в’їзді у двір будинку № 23 вул. М.
Підгірянки зі сторони вул. М. Підгірянки та з вул. Ільєнка.
24. СЛУХАЛИ: Звернення директора СРБ ПП «Ліфтсервіс»
Смігоровського М.І просять розглянути капітальний ремонт благоустрою за
адресою вул. Коновальця,229.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
25. СЛУХАЛИ: Звернення на 15-80 прохання зробити односторонній
рух по вул. Петрушевича.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
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26. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Р. Харука щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) у дворі по вул. Галицька,124а.
ВИРІШИЛИ:
КП «Муніципальна інспекції «Добродій» надати припис на демонтаж
самовільно встановлених бетонних лежачих поліцейських по вул.
Галицька,124а.
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) у дворі по вул. Галицька,124а.
27. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Р. Харука щодо
встановлення дорожнього знаку «Тупик» біля будинків № 130-132 по вул.
Галицькій.
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
5.29.1 «Тупик» при в’їзді на прибудинкову територію буд.№ 130-132 по вул.
Галицькій.
28. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців буд. № 126-128 вул. Галицька
щодо перекриття дворової території біля повороту від буд.№126 до буд.№128.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
29. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) у дворі вул. Пасічна,12 між другим та третім під’їздами.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) у дворі вул. Пасічна,12 між другим та третім під’їздами.
30. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо
встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) у дворі вул. Пасічна,21, Витвицького,28 та Витвицького,30.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) біля буд. №28 та №30 по вул. Витвицького.
31. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Строїча щодо
ремонту пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) в
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районі початкової школи «Пасічнянська».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ виконати ремонт пристроїв примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський)на вул. Пасічна в районі початкової школи.
32. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «ІОЛІТ-ІФ» Чорна М.З.
щодо надання терміну до 31.10.2020р. для зміни плану схеми, а саме
розширення в’їзду - виїзду на земельну ділянку, що знаходиться у приватній
власності ТОВ «ІОЛІТ-ІФ».
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
33. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління архітектури,
дизайну та містобудівної діяльності О.Кошика щодо можливості перенесення
споруди зупинки громадського транспорту на вул. Вовчинецькій,198.
ВИРІШИЛИ:
Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності спільно з
УТІЗ вивчити дане питання.
34. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Мацієвський І.В. щодо надання
дозволу на розміщення конусу на одне з парковочних місць біля магазину
«Копійочка» на вул. Дністровська,45 на термін близько 2год. щоденно.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
35. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Майданський А.М. щодо надання
дозволу на розміщення конусу на одне з парковочних місць біля магазину
«Копійочка» на вул. Тичини,7 на термін близько 2год. щоденно.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
36. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Рощинський М.М. щодо надання
дозволу на розміщення конусу на одне з парковочних місць біля магазину
«Копійочка» на вул. Мазепи,5 на термін близько 2год. щоденно.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
37. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Факас С.Д. щодо надання дозволу на
розміщення конусу на одне з парковочних місць біля магазину «Копійочка» на
вул. Мазепи,42 на термін близько 2год. щоденно.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
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38. СЛУХАЛИ: Звернення директора ПП «СТІФ» М. Бабяка щодо
надання дозволу на встановлення елементів благоустрою (квітників) між
магазином «Практик» та відділенням «Нової пошти» для обмеження проїзду
автотранспорту по тротуару за адресою вул. Бандери, 10Б.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР.
39. СЛУХАЛИ: Звернення І. Костюка щодо надання дозволу на
встановлення за власний рахунок дві антипаркувальні півкулі за адресою вул.
Потічна, 2а та однієї антипаркувальної півкулі за адресою вул. Потічна, 5, біля
заїздів на його земельні ділянки.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
40. СЛУХАЛИ: Звернення Ю. Коцюби щодо заблокованого
міжбудинкового проїзду двома ланцюгами по вул. Вагилевича, 3-5, що
унеможливило рух велосипедистів, пішоходів та батьків з колясками.
ВИРІШИЛИ:
КП «Муніципальна інспекції «Добродій» вивчити дане питання щодо
заблокованого міжбудинкового проїзду двома ланцюгами по вул. Вагилевича,
3-5.
41. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Муніципальна інспекції «Добродій»
щодо демонтажу самовільно встановленого засобу обмеження руху (шлагбаум)
поруч буд. 58, по вул. Гетьмана Мазепи.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
42. СЛУХАЛИ: Звернення Канюки В.П. щодо перенесення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул.
Б.Хмельницького,14, оскільки відбувається руйнування житлового будинку.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
43. СЛУХАЛИ: Звернення батьківського комітету Української
гімназії № 1 щодо встановлення додаткової секції світлофора для пішоходів на
перехресті вул. Горбачевського - Галицька і нанесення дорожньої розмітки на
даному перехресті, оскільки там існує велика небезпека наїзду транспортних
засобів на дітей.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно КП « Івано - Франківськміськсвітло» розглянути
можливість встановлення додаткових світлофорів для пішоходів на перехресті
вул. Галицька - Горбачевського - Калуське шосе.
УТІЗ нанести дорожню розмітку та встановити відповідні дорожні знаки.
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44. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Бурка щодо
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) у дворі вул. Івана Павла ІІ,18 та у дворі вул. Івасюка,32.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) у дворі вул. Івана Павла ІІ,18 та двох пристроїв примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) у дворі вул. Івасюка,32.
45. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
становлення дорожнього знаку «Пішохідна зона» на початку вул.
Котляревського та вул. Рівна.
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 5.33
«Пішохідна зона» - 4шт. на початку вул. Котляревського та вул. Рівна.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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