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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 9 від 16.10.2020року 

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; 

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

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

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. – старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху 

управління патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

Кошик О.І. – начальник управління архітектури, дизайну та містобудівної 

діяльності; 

Галіпчак Р. – начальник управління капітального будівництва виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

 

Порядок денний: 

1.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). 
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Під час комісійного обстеження за участю працівників УТІЗ та УПП 

вирішено винести на розгляд КБДР: 

а) продовжити нанесення дорожньої розмітки 1.1 «Суцільна лінія» від 

перехрестя до буд.№15 на вул. К. Данила; 

б) встановити дорожні знаки 3.34 «Зупинку заборонено»-2шт. на відрізку 

дороги від буд.№20 до буд№24 на вул. К. Данила. 

2. 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»). 

Під час комісійного обстеження за участю працівників УТІЗ та УПП 

вирішено винести на розгляд КБДР: 
а) встановлення лежачих поліцейських на вул. Миру біля пішохідного 

переходу зі сторони вул. І.Павла ІІ та біля пішохідного переходу перед виїздом з 

вул. Молодіжна на вул. Миру.  

б) встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід» -2шт. на 

вул. Пстрака – Миру. 

3. Звернення жителів будинків № 152-152а по вул. Незалежності щодо 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) у даному дворі. 

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

організації дорожнього руху з можливими змінами дорожніх знаків та 

нанесення дорожньої розмітки для впорядкування паркування автомобілів та 

можливості безпечного руху електротранспорту по вул. Горбачевського біля 

(АС-2), а саме:  

а)встановити дорожні знаки 5.39 «Зона стоянки»-2шт., 7.6.4 «Вид 

транспортного засобу», 7.6.1»Спосіб поставлення транспортного засобу» та 

7.2.5 «Зона дії»; 

б) нанести дорожню розмітку 1.1 «Вузька суцільна лінія». 

Під час комісійного обстеження за участю працівників УТІЗ та УПП 

вирішено винести на розгляд КБДР: 

а) зі сторони цвинтаря на майданчику для паркування перенести 

дорожній знак 5.39 «Зона стоянки» за пішохідний перехід та встановити нижче 

на тій самій стійці 7.6.1 «Спосіб поставлення транспортного засобу», а також 

дорожній знак 5.35.2 «Пішохідний перехід»; 

б) зі сторони АС-2 перед зупинкою громадського транспорту біля заїзду 

встановити дорожній знак 5.39 «Зона стоянки» та встановити нижче на тій 

самій стійці 7.6.1 «Спосіб поставлення транспортного засобу» та 7.2.5 «Зона 

дії-25м». 

5. Звернення депутата міської ради М. Вагилевича та мешканців вул. 

Мазепи, 165б, 167корп.5, а також мешканців вул. Дорошенка, 18, 18Б, 18В, 

та 22Б щодо вирішення питання асфальтування та інфраструктурного 

опорядження заїзду з встановленням засобів обмеження швидкості руху (лежачі 
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поліцейські) біля спортивного майданчика на заїзді до вищевказаних будинків 

та відремонтувати електроопору при заїзді. 

6. Звернення Гудяк І.П. щодо встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова 

зона» на вул. Довженка,11. 

7. Звернення Дашко А. Ф. щодо встановлення стовпчиків на самовільно 

облаштованому проїзді біля буд. 12А на вул. Пасічна. 

8. Звернення Стельмах Д.М. щодо вжиття заходів до обмеження руху 

транспорту через двори вул. Галицька,91,93 та вул. Пулюя,3.  

9. Звернення директора видавництва «Лілея-НВ» В. Іваночко щодо надання 

дозволу на проїзд двічі на місяць на вул. Незалежності,18/2. 

10. Звернення директора Ліцею № 5 Я.Олексина щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. 

Грушевського біля пішохідного переходу на розі вул. Грушевського – О. 

Гончара. 

11. Звернення Безверхіва В.М. щодо надання дозволу на встановлення 

одинадцяти паркувальних бар’єрів з розміткою на ділянці парковки між 

будинком по вул. Івасюка,30 та торцем будинку вул. Івасюка,32 за рахунок 

жильців будинку. 

12. Звернення директора КП «Дирекція замовника» В. Білика щодо надання 

дозволу на встановлення шлагбауму на прибудинковій території на вул. 

Військових ветеранів,10а або відгородити частину прибудинкової території для 

стоянки автотранспорту співвласників будинку та організацій які знаходяться в 

даному будинку, за кошти КП «Полігон». 

13. Звернення народного депутата України О. Савчук щодо можливості 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Вовчинецька,198А (біля 1 та 4 під’їзду), вул. Симоненка,4 

та на вул. Симоненка,8 (між 3 та 4 під’їздом) встановити бетонну клумбу. 

14. Звернення народного депутата України О. Савчук щодо можливості 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) та нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» перед 

Ліцеєм № 10 та поза ним на вул. Вовчинецька,194Б. 

15. Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо встановлення 

кнопкового пішохідного світлофору через проїзну частину вул. Г. Мазепи на 

перехресті з вул. Саєвича, що поруч з ліцеєм №23. 

16. Звернення Коцюби Ю.С. щодо демонтажу незаконно встановленого 

перекриття двору по вул. Вагилевича,3. 

17. Звернення Мельник Я.М. щодо перенесення пішохідного переходу до 

будинку № 28 на набережній ім. В. Стефаника. 

18. Звернення Релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ щодо 

перенесення зупинки ГТ з вул. Чорновола,63а на вул. Чорновола,47. 

19. Щодо облаштування пішохідного переходу на вул. Вірменська (біля 

голубої церкви). 

20. Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо перекриття 

стовпчиками наскрізного проїзду у дворі будинку вул. С. Стецько,7а. 
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21. Звернення мешканки на 15-80 щодо проведення ремонту прибудинкової 

території та заборони проїзду великогабаритного транспорту до Нової Пошти у 

двір будинку № 26а по вул. Івасюка. 

22. Звернення директора ТОВ «ІОЛІТ-ІФ» Чорна М.З. щодо затвердження 

схеми ОДР для заїзду – виїзду на земельну ділянку з кадастровим номером 

2610190501:09:003:0118 розташованої за адресою вул. Вовчинецька,225 

с.Вовчинець, що знаходиться у приватній власності ТОВ «ІОЛІТ-ІФ».  

23. Звернення директора Ліцею № 4 Гаврилюк І.Р. щодо сприяння 

встановлення обмежувальних стовпчиків вздовж проїзду до Ліцею № 4 

Південний бульвар,24 або дорожніх знаків, які забороняють паркування 

автомобілів на проїзді до навчального закладу. 

24. Звернення директора ТОВ «Люнер» Бібіка В.М. щодо розгляду та 

погодження схеми ОДР по ЕП «Схема організації дорожнього руху на 

примикання виїзду з індустріального парку «Аркан» до вул. Коновальця у м. 

Івано-Франківськ» та дати позитивний висновок щодо облаштування даних 

елементів дорожньої інфраструктури. 

25. Звернення депутата міської ради Руднянина С.М. щодо можливості 

встановлення засобів обмеження швидкості руху автомобілів штучних 

перешкод два «лежачі поліцейські» по вул. Карпатської Січі. 

26.Звернення директора ПП «ЖЕО Житло-Сервіс» щодо облаштування 

лежачого поліцейського та нанесення дорожньої розмітки через проїжджу 

частину вулиці Тролейбусна,15 с. Угринів, та влаштування тротуару вздовж 

дороги з дотриманням відповідної ширини. 

27. Колективне звернення мешканців вул. Симоненка, 11, які наполягають 

на встановленні стовпчиків на пішохідній доріжці, яка знаходиться на 

прибудинковій території їхнього будинку. 

 

 

 

1. 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 

прямо розминутися із тими, що повертають наліво), права смуга - поворот 

направо (із залишенням дозвільної стрілки руху). 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 
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робіт нанесення дорожньої розмітки 1.1 «Суцільна лінія» від перехрестя до 

буд.№15 на вул. К. Данила;  

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 3.34 

«Зупинку заборонено»-2шт. на відрізку дороги від буд.№20 до буд№24 на вул. 

К. Данила. 

 

2. 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 при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Миру біля пішохідного переходу зі сторони вул. І.Павла ІІ 

та біля пішохідного переходу перед виїздом з вул. Молодіжна на вул. Миру.  

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. на вул. Пстрака – Миру. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення жителів будинків № 152-152а по вул. 

Незалежності щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) у даному дворі. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ доопрацювати та винести на засідання КБДР. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» 

В.Голутяка щодо організації дорожнього руху з можливими змінами дорожніх 

знаків та нанесення дорожньої розмітки для впорядкування паркування 

автомобілів та можливості безпечного руху електротранспорту по вул. 

Горбачевського біля (АС-2), а саме:  

а)встановити дорожні знаки 5.39 «Зона стоянки»-2шт., 7.6.4 «Вид 

транспортного засобу», 7.6.1»Спосіб поставлення транспортного засобу» та 

7.2.5 «Зона дії»; 

б) нанести дорожню розмітку 1.1 «Вузька суцільна лінія». 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ зі сторони цвинтаря на майданчику для паркування перенести 

дорожній знак 5.39 «Зона стоянки» за пішохідний перехід та встановити нижче 

на тій самій стійці 7.6.1 «Спосіб поставлення транспортного засобу», а також 

дорожній знак 5.35.2 «Пішохідний перехід»; 

УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

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 № 9 від 16.10.2020року 

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

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

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків зі 

сторони АС-2 перед зупинкою громадського транспорту біля заїзду встановити 

дорожній знак 5.39 «Зона стоянки» та встановити нижче на тій самій стійці 

7.6.1 «Спосіб поставлення транспортного засобу» та 7.2.5 «Зона дії-25м». 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Вагилевича та 

мешканців вул. Мазепи, 165б, 167корп.5, а також мешканців вул. 

Дорошенка, 18, 18Б, 18В, та 22Б щодо вирішення питання асфальтування та 

інфраструктурного опорядження заїзду з встановленням засобів обмеження 

швидкості руху (лежачі поліцейські) біля спортивного майданчика на заїзді до 

вищевказаних будинків та відремонтувати електроопору при заїзді. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) ) на вул. Дорошенка біля спортивного майданчика. 

 

6. СЛУХАЛИ: Звернення Гудяк І.П. щодо встановлення дорожнього 

знаку 5.31 «Житлова зона» на вул. Довженка,11. 

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 5.31 

«Житлова зона»-1шт. на вул. Довженка,11.  

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення Дашко А. Ф. щодо встановлення стовпчиків 

на самовільно облаштованому проїзді біля буд. 12А на вул. Пасічна. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ спільно з ДЖКПБ доопрацювати дане питання та винести на 

КБДР. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення Стельмах Д.М. щодо вжиття заходів до 

обмеження руху транспорту через двори вул. Галицька,91,93 та вул. Пулюя,3.  

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. Транзитний рух транспорту через двори вул. Галицька,91,93 

та вул. Пулюя,3 відсутній. 

 

9. СЛУХАЛИ: Звернення директора видавництва «Лілея-НВ» В. 

Іваночко щодо надання дозволу на проїзд двічі на місяць на вул. 

Незалежності,18/2. 

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

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення директора Ліцею № 5 Я.Олексина щодо 
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встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Грушевського біля пішохідного переходу на розі вул. 

Грушевського – О. Гончара. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити, оскільки на вул. Грушевського– Шпитальна передбачено 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський), який зменшить швидкість руху транспорту. 

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення Безверхіва В.М. щодо надання дозволу на 

встановлення одинадцяти паркувальних бар’єрів з розміткою на ділянці 

парковки між будинком по вул. Івасюка,30 та торцем будинку вул. Івасюка,32 за 

рахунок жильців будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. Прилегла територія на якій облаштований майданчик для 

паркування біля буд.№32 на вул. Івасюка є загального користування. 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Дирекція замовника» В. 

Білика щодо надання дозволу на встановлення шлагбауму на прибудинковій 

території на вул. Військових ветеранів,10а або відгородити частину 

прибудинкової території для стоянки автотранспорту співвласників будинку та 

організацій які знаходяться в даному будинку, за кошти КП «Полігон». 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити встановлення шлагбауму і металічних стовпчиків на 

прибудинковій території на вул. Військових ветеранів,10а при умові надання 

ключів від шлагбаума організаціям та мешканцям даного будинку. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення народного депутата України О. Савчук 

щодо можливості встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) на вул. Вовчинецька,198А (біля 1 та 4 під’їзду), вул. 

Симоненка,4 та на вул. Симоненка,8 (між 3 та 4 під’їздом) встановити бетонну 

клумбу. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ доопрацювати та винести на засідання КБДР доцільність 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Вовчинецька,198А (біля 1 та 4 під’їзду) та вул. 

Симоненка,4. 

 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» - 4шт. на вул. Вовчинецька,198А, вул. Симоненка,4. 

 Погодити за кошти мешканців встановлення бетонної клумби на вул. 

Симоненка,8 (між 3 та 4 під’їздом). 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення народного депутата України О. Савчук 
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щодо можливості встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) та нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний 

перехід» перед Ліцеєм № 10 та поза ним на вул. Вовчинецька,194Б. 

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

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо 

встановлення кнопкового пішохідного світлофору через проїзну частину вул. Г. 

Мазепи на перехресті з вул. Саєвича, що поруч з ліцеєм №23. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. На перехресті вул. Г. Мазепи - Гурика на відстані близько 

100метрів встановлено світлофорний об’єкт з облаштованими регульованими 

пішохідними переходами. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення Коцюби Ю.С. щодо демонтажу незаконно 

встановленого перекриття двору по вул. Вагилевича,3. 

ВИРІШИЛИ: 
КП «Муніципальна інспекція «Добродій» демонтувати незаконно 

встановлені перекриття у дворі по вул. Вагилевича,3. 

 

17. Звернення Мельник Я.М. щодо перенесення пішохідного переходу 

до будинку № 28 на набережній ім. В. Стефаника. 

ВИРІШИЛИ: 

Після передачі вулиці на баланс міста питання щодо перенесення 

пішохідного переходу до буд. №28 буде враховано при розробленні робочого 

проекту організації дорожнього руху набережної ім. В. Стефаника. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення Релігійної громади Різдва Пресвятої 

Богородиці УГКЦ щодо перенесення зупинки ГТ з вул. Чорновола,63а на вул. 

Чорновола,47. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ спільно з УПП доопрацювати дане питання та винести на засідання 

КБДР. 

 

19. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідного переходу на вул. 

Вірменська (біля голубої церкви). 

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 1.14.1 «Пішохідний 

перехід». 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо 
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перекриття стовпчиками наскрізного проїзду у дворі будинку вул. С. Стецько,7а. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити за власні кошти мешканців встановлення бетонних клумб у 

дворі будинку вул. С. Стецько,7а. 

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення мешканки на 15-80 щодо проведення 

ремонту прибудинкової території та заборони проїзду великогабаритного 

транспорту до Нової Пошти у двір будинку № 26а по вул. Івасюка. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ доопрацювати та винести на засідання КБДР. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «ІОЛІТ-ІФ» Чорна М.З. 

щодо затвердження схеми ОДР для заїзду – виїзду на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2610190501:09:003:0118 розташованої за адресою вул. 

Вовчинецька,225 с.Вовчинець, що знаходиться у приватній власності ТОВ 

«ІОЛІТ-ІФ».  

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ доопрацювати та винести на засідання КБДР. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення директора Ліцею № 4 Гаврилюк І.Р. щодо 

сприяння встановлення обмежувальних стовпчиків вздовж проїзду до Ліцею 

№4 Південний бульвар,24 або дорожніх знаків, які забороняють паркування 

автомобілів на проїзді до навчального закладу. 

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 3.34 

«Зупинку заборонено»-1шт. та табличку до дорожнього знаку 7.2.  «Зона дії»-

100 метрів. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Люнер» Бібіка В.М. щодо 

розгляду та погодження схеми ОДР по ЕП «Схема організації дорожнього руху 

на примикання виїзду з індустріального парку «Аркан» до вул. Коновальця у м. 

Івано-Франківськ» та дати позитивний висновок щодо облаштування даних 

елементів дорожньої інфраструктури. 

ВИРІШИЛИ: 
КБДР не заперечує за умови погодження в Управлінні патрульної поліції 

ЕП «Схема організації дорожнього руху на примикання виїзду з індустріального 

парку «Аркан» до вул. Коновальця у м. Івано-Франківськ». 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Руднянина С.М. 

щодо можливості встановлення засобів обмеження швидкості руху автомобілів 

штучних перешкод два «лежачі поліцейські» по вул. Карпатської Січі. 

ВИРІШИЛИ: 
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УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) по вул. Карпатської Січі. 

 

26. СЛУХАЛИ: Звернення директора ПП «ЖЕО Житло-Сервіс» щодо 

облаштування лежачого поліцейського та нанесення дорожньої розмітки через 

проїжджу частину вулиці Тролейбусна,15 с. Угринів, та влаштування тротуару 

вздовж дороги з дотриманням відповідної ширини. 

ВИРІШИЛИ: 
 ПП «ЖЕО Житло-Сервіс» звернутися до голови Угринівської сільської 

ради об’єднаної територіальної громади, оскільки дана територія на їхньому 

балансі. 

 

27. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вул. Симоненка,11, 

які наполягають на встановленні стовпчиків на пішохідній доріжці, яка 

знаходиться на прибудинковій території їхнього будинку. 

ВИРІШИЛИ: 
 ДЖКПБ доопрацювати дане питання та винести на КБДР. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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