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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 13 від 27.09.2016року
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:
Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв’язку;
Войтик В.Г. - член виконавчого комітету міської ради, заступник голови комісії;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Строїч А.П. – депутат міської ради;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Коман А.І. – архітектор;
Жук Р.Д .- голова правління асоціації приватних таксистів м.Івано-Франківську.
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»;
Яковіна О.Б. – ст. інспектор сектору БДР УПП у м. Івано-Франківську.
Сердюк О.М. – заст. начальника управління патрульної поліції у м. ІваноФранківську.
Порядок денний:
1.Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика щодо заборони
в’їзду в місто важко габаритного транспорту, встановити дорожній знак 3.3 «Рух
вантажних автомобілів заборонено» з табличкою 7.4.4 « 7.00 год.- 19.00 год.» по
даних адресах:
1. Вул. Галицька-після перехрестя з вул. Пасічною при русі в бік центру;
2. вул. Целевича-після перехрестя з вул. Хіміків при русі в бік центру;
3. вул. Тисменицька- після перехрестя з вул. Юності при русі в бік центру;
4. вул. Коновальця - після перехрестя з вул. Блавацького при русі в бік центру;
5. вул. Г. Мазепи, Довженка, Набережна ім. Стефаника – після Крихівецького
кільця.
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2. Звернення народного депутата України Шевченко О. Л. щодо
встановлення шлагбаума у двір будинку №2 по вул. Манюха та дорожнього
знаку 3.35 «Стоянку заборонено» на куті вул.Хотинська-Манюха,2 на підїзді до
ринку.
3. Звернення голови громадської ради по контролю за використанням
коштів на експлуатацію, капітальний і поточний ремонт доріг у м. ІваноФранківську М. Панчишина щодо комплексного проекту зміни руху
автотранспорту в м. Івано-Франківську та екологічного і санітарного стану м.
Івано-Франківська та області.
4. Звернення Загвайського М.Й. щодо відсутності таблички до
дорожнього знаку 7.14 « Платні послуги» на вул. С. Стрільців.
5. Звернення Палійчука В.В. щодо відсутності дорожнього знаку 5.39
«Зона стоянки» та табличок до дорожніх знаків 7.6.1 «Спосіб поставлення
транспортного засобу » та 7.17 «Інваліди» на вул. Галицькій.
6. Звернення ПП Гавриляка М.Б. :
1. щодо демонтажу дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на вул.
Старозамковій та інформаційної таблиці на куті вул. Міцкевича-Вітовського;
2. щодо нанесення дорожньої розмітки жовтого кольору 2.7 на бордюри де
заборонено стоянку транспортних засобів по вул. Шпитальній від вул.
Старозамкової до вул. Грушевського;
3. щодо заміни таблички 7.2.1 «Зона дії»-100м»до дорожнього знаку 3.34
«Зупинка заборонена» на табличку 7.1.3 «Зона дії-300м» на куті вул.
Шпитальна-Грушевського.
7. Звернення мешканців будинків №7, 9 вул. Шпитальна щодо
перекриття тротуару біля будинків №7та№9 по вул. Шпитальній для заборони
заїзду та паркування автомобілів.
8. Звернення мешканців будинків по вул. Південний бульвар,24а, 24б,
22, 23 та вул. В.Великого,12,13,14, вул. К.Данила,14,16,16а,16б, а також
батьківський комітет ЗСШ №4 щодо відновлення пішохідного переходу на
перехресті вул. В. Великого-Південний бульвар.
9. Звернення мешканців будинку №17 вул. М. Підгірянки щодо
вставлення обмежувальних пристроїв стовпчиків при заїзді у двір з боку вул.
Черемшини.
10 Звернення мешканців вул. Короля Данила, 18 з проханням захистити
їхній двір, який за кілька років перетворився на стихійний паркінг для чужих
автомобілів. Прохання перекрити в’їзд у двір будинку зі сторони ЗОШ№4 та
відкрити в’їзд з вул. Півд. Бульвар та встановити дорожній знак у дворі будинку
про заборону паркування .
11. Звернення Голембйовського А.М. щодо встановлення дорожнього
знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» навпроти медичного училища №3 на
вул. Мазепи.
12. Звернення директора загальноосвітньої школи-садок I ступеня ім.
Софії Русової по вул. Василіянок,28 щодо встановлення відповідних дорожніх
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знаків та розміток які б попереджували водіїв про те, що неподалік знаходиться
школа-садок .
13. Окреме доручення оперативної наради міського голови протокол
№38 від 20.09.2016р. щодо заборони в’їзду великогабаритного транспорту в
місто Івано-Франківськ та на вул. Чайковського.
14. Перенести дорожній знак 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» з опори
від друкарні на зупинку на вул. С. Стрільців-Незалежності та 5.41.2 «Кінець
пункту зупинки автобуса».
15. Переведення всіх тимчасових зупинок на постійні :
1. вул. Деповська-Ужгородська;
2. вул. Галицька,64 (навпроти музичної школи) з центру;
3. вул. Лепкого-Гнатюка (в сторону вокзалу);
4. вул. Чорновола,11 (в сторону центру);
5. вул. Й.Сліпого,39 (в центр);
6. вул. Кисілевської,27 ( в сторону вул. Деповської);
7. вул. Деповська,81 ( в сторону вул. Хоткевича);
8. вул. Пасічна,38а (в центр);
9. вул. Пасічна,38а (з центру);
10. вул. Пасічна,1 (в центр);
11.вул. Бельведерська,42( школа№ 4 в центр);
12. вул. Целевича,34 (з центру);
13.вул. Миру,1 (в центр);
14. вул. Миру,12 (з центру);
15. вул. Стуса-Миколайчука (поруч церкви з центру);
16. Набережна ім. Стефаника (за вул. Садова в сторону мосту);
17. Набережна ім. Стефаника,38 (в сторону мосту).
16 Звернення Величковського В.Д. щодо відсутності таблички «Платна
парковка» на вул. Північний бульвар.
17. Звернення Бойдюк В.Б. щодо перекриття Фортечного провулку зі
сторони вул. Новгородської для заборони паркування автотранспорту та
зручності проходу пішоходів.
18. Звернення мешканців щодо встановлення дорожніх знаків 5.35.1 та
5.35.2 «Пішохідний перехід» на вул. Гончара та нанесення дорожньої розмітки.
19. Звернення УПП щодо переносу знаку 5.41.1 «Пункт зупинки
автобуса» на кільцеву розв’язку на вул. Південний бульвар.
20. Звернення УПП щодо встановлення світлофорного об’єкту для
пішоходів на перехресті вул. Тролейбусна-Хіміків.
21. Звернення УПП щодо визначення місця для використання у вигляді
експериментального нанесення об’ємної дорожньої розмітки для пішоходів.
22. Звернення УПП щодо відновлення стовпчиків які обмежують
транзитний рух через двір та перед в’їздом у двір встановити дорожній знак
5.33 «Пішохідна зона» та 3.1 «Рух заборонено» на вул.Тролейбусна,1 навпроти
другого під’їзду.
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23. Звернення УПП щодо встановлення додаткової секції на світлофорі
поворот на ліво з вул. Галицької на вул. Тролейбусну.
24. Звернення УПП щодо заміни технічних засобів (бочок) на інші засоби
у зв’язку з їх непридатністю та розглянути встановлення інших пристроїв.
25. Звернення медичного центру ТзОВ «Медекс плюс» щодо
встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» зі сторони
вул.В.Ветеранів,10.
26.Звернення мешканців щодо перенесення зупинки громадського
транспорту від СТО «Сітроєн» до воріт ДП «Ліспромкомбінату» на вул. Ребета.
27. Звернення мешканців будинків № 9, 9А, 9Б по вул. Шевченка щодо
встановлення воріт у дворі.
28. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ ПБС щодо погодження схеми
тимчасового перекриття руху вул. Ленкавського.
29. СЛУХАЛИ: Звернення голови БО Благодійний фонд «Каскад»
щодо облаштування пішохідних переходів та лежачиї поліцейських по вул.
Симоненка, навпроти м-ну «Тростянецький» та навпроти м-ну «На околиці».
30. СЛУХАЛИ: Звернення ЖЕО «Житло-Сервіс» щодо отримання
дозволу на висадку дерев та встановлення огорожі на вул. Незалежності, 164.
31. СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту» щодо
надання дозволу на проведення земельних робіт для облаштування заїзду до
земельної ділянки по вул. Ребета, 3.
32. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Вамбуд щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання електричних мереж по вул.
Виноградна-Крихівецька-Довженка в Крихівці.
33 СЛУХАЛИ: Звернення Прокіпчук В.П. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання електрокабеля по вул. Лозова.
34. СЛУХАЛИ: Звернення Караїм М.І. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для проведення води для житлового будинку по
вул. Івана Павла ІІ -вул. Миру 122а.
35.СЛУХАЛИ: Звернення ПП Автотехсервіс щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання каналізації по вул. С.Стрільців,
68.
36. Звернення БК «Мельник» щодо надання дозволу на проведення
мереж водопостачання, водовідведення, газопостачання на вул. Вовчинецькій
207.
37. Звернення Касапчук К.Ю. щодо надання дозволу на підведення
комунікацій по вул. Деповська, 113
38. Звернення, Пилипів О.Р. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для проведення каналізації вул. Зоболотівська 13\2
39. Звернення Гончарук В.О. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для відновлення огорожі вул. Валова 10а-Шопена 2.
40. Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту» щодо надання дозволу
на проведення земельних робіт для будівництва огорожі по вул. Ребета, 3
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1.СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В.Войтика
Войтика щодо заборони в’їзду в місто важко габаритного транспорту,
встановити дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» з
табличкою 7.4.4 « 7.00 год. - 19.00 год». по даних адресах:
1. Вул. Галицька-після перехрестя з вул. Пасічною при русі в бік центру;
2. вул. Целевича-після перехрестя з вул. Хіміків при русі в бік центру;
3. вул. Тисменицька- після перехрестя з вул. Юності при русі в бік центру;
4. вул. Коновальця - після перехрестя з вул. Блавацького при русі в бік центру;
5. вул. Г. Мазепи, Довженка, Набережна ім. Стефаника – після Крихівецького
кільця.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» при в’їзді в місто встановити дорожні
знаки за перехрестями 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» перед
перехрестями наказовий знак 4.1 - 4.6 (Рух прямо, ліворуч, праворуч) з
табличкою 7.5.1 «Вид транспортного засобу» і 7.4.4 «Час дії» з 8.00 год. до
17.00 год. згідно ДСТУ:
1. Вул. Галицька-після перехрестя з вул. Пасічною при русі в бік центру;
2. вул. Целевича-після перехрестя з вул. Хіміків при русі в бік центру;
3. вул. Тисменицька- після перехрестя з вул. Юності при русі в бік центру;
4. вул. Коновальця - після перехрестя з вул. Блавацького при русі в бік центру;
5. вул. Г. Мазепи, Довженка, Набережна ім. Стефаника – після Крихівецького
кільця.
УТІЗ звернутися листом в службу автомобільних доріг встановити
дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» згідно ДСТУ при
в’їзді в м. Івано-Франківськ на відрізку дороги Дрогомирчани- Старий Лисець.
2.СЛУХАЛИ: Звернення народного депутата України Шевченко О. Л.
щодо встановлення шлагбаума у двір будинку №2 по вул. Манюха та
дорожнього знаку 3.35 «Стоянку заборонено» на куті вул.Хотинська-Манюха,2
на під’їзді до ринку.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення шлагбаума.
Відповідно до правил дорожнього руху стоянка автомобілів ближче 10м
від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду заборонена
3.СЛУХАЛИ: Звернення голови громадської ради по контролю за
використанням коштів на експлуатацію, капітальний і поточний ремонт
доріг у м. Івано-Франківську М. Панчишина щодо комплексного проекту
зміни руху автотранспорту в м. Івано-Франківську та екологічного і санітарного
стану м. Івано-Франківська та області.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ, ДЖКПБ та УПП вивчити дане питання щодо комплексного проекту
зміни руху автотранспорту в м. Івано-Франківську.
4.СЛУХАЛИ: Звернення Загвайського М.Й. щодо відсутності таблички
до дорожнього знаку 7.14 « Платні послуги» на вул. С. Стрільців.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 7.14 « Платні
послуги» на вул. С. Стрільців згідно схеми ОДР.
5.СЛУХАЛИ: Звернення Палійчука В.В. щодо відсутності дорожнього
знаку 5.39 «Зона стоянки» та табличок до дорожніх знаків 7.6.1 «Спосіб
поставлення транспортного засобу » та 7.17 «Інваліди» на вул. Галицькій.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.39 «Зона
стоянки» та табличок до дорожніх знаків 7.6.1 «Спосіб поставлення
транспортного засобу » та 7.17 «Інваліди» на вул. Галицькій згідно схеми ОДР.
6.СЛУХАЛИ: Звернення ПП Гавриляка М.Б. :
1. щодо демонтажу дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» на вул.
Старозамковій та інформаційної таблиці на куті вул. Міцкевича-Вітовського;
2. щодо нанесення дорожньої розмітки жовтого кольору 2.7 на бордюри де
заборонено стоянку транспортних засобів по вул. Шпитальній від вул.
Старозамкової до вул. Грушевського;
3. щодо заміни таблички 7.2.1 «Зона дії»-100м»до дорожнього знаку 3.34
«Зупинка заборонена» на табличку 7.1.3 «Зона дії-300м» на куті вул.
Шпитальна-Грушевського.
ВИРІШИЛИ:
1.УТІЗ звернутись до КП «МДК» демонтувати інформаційну таблицю на
куті вул. Міцкевича-Вітовського та дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено» на
вул. Старозамковій.
2. ДЖКПБ нанести дорожню розмітку жовтого кольору 2.7 на бордюри де
заборонено стоянку транспортних засобів по вул. Шпитальній від вул.
Старозамкової до вул. Грушевського.
3. УТІЗ звернутись до КП «МДК» перенести дорожній знак 3.34 «Зупинка
заборонена» на куті вул. Шпитальна-Грушевського ближче до стоянки біля
ОДА.
7.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків №7, 9 вул. Шпитальна
щодо перекриття тротуару біля будинків №7та№9 по вул. Шпитальній для
заборони заїзду та паркування автомобілів.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити бетонні кулі на тротуарі біля будинків №7та№9 по вул.
Шпитальній.
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.8.СЛУХАЛИ: . Звернення мешканців будинків по вул. Південний
бульвар,24а,
24б,
22,
23
та
вул.
В.Великого,12,13,14,
вул.
К.Данила,14,16,16а,16б, а також батьківський комітет ЗСШ №4 щодо
відновлення пішохідного переходу на перехресті вул. В. Великого-Південний
бульвар.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ врахувати дану пропозицію та реалізувати при влаштуванні малого
кільця на вул. В. Великого, пішохідні переходи будуть нанесені відповідно до
нової схема ОДР.
9.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку №17 вул. М. Підгірянки
щодо вставлення обмежувальних пристроїв стовпчиків при заїзді у двір з боку
вул. Черемшини.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити вставлення стовпчиків.
ДЖКПБ демонтувати металічні стовпці на вул. М.Підгірянки при заїзді у
двір з боку вул. Черемшини.
10.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Короля Данила, 18 з
проханням захистити їхній двір, який за кілька років перетворився на стихійний
паркінг для чужих автомобілів. Прохання перекрити в’їзд у двір будинку зі
сторони ЗОШ№4 та відкрити в’їзд з вул. Півд. Бульвар та встановити дорожній
знак у дворі будинку про заборону паркування .
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 5.31 «Житлова
зона» при в’їзді з вул. В. Великого.
Мешканцям за власні кошти встановити клумбу на в’їзді у двір будинку №18
вул. К. Данила зі сторони ЗОШ №4 та розблокувати і забезпечити проїзд зі
сторони вул. В. Великого.
.11.СЛУХАЛИ: Звернення Голембйовського А.М. щодо встановлення
дорожнього знаку 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» навпроти медичного
училища №3 на вул. Мазепи.
ВИРІШИЛИ:
Погодити УТІЗ внести зміни в паспорти маршрутів.
12.СЛУХАЛИ: Звернення директора загальноосвітньої школи-садок I
ступеня ім. Софії Русової по вул. Василіянок,28 щодо встановлення
відповідних дорожніх знаків та розміток які б попереджували водіїв про те, що
неподалік знаходиться школа-садок .
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду, оскільки всі попереджувальні дорожні знаки встановленні.
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13.СЛУХАЛИ: . Окреме доручення оперативної наради міського
голови протокол №38 від 20.09.2016р. щодо заборони в’їзду
великогабаритного транспорту в місто Івано-Франківськ та на вул.
Чайковського.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» оновити дорожній знак 3.3 «Рух
вантажних автомобілів заборонено» на вул. Чайковського.
14.СЛУХАЛИ: Перенести дорожній знак 5.41.1 «Пункт зупинки
автобуса» з опори від друкарні на зупинку на вул. С. СтрільцівНезалежності та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса».
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
15.СЛУХАЛИ: 15. Переведення всіх тимчасових зупинок на постійні :
1. вул. Деповська-Ужгородська;
2. вул. Галицька,64 (навпроти музичної школи) з центру;
3. вул. Лепкого-Гнатюка (в сторону вокзалу);
4. вул. Чорновола,11 (в сторону центру);
5. вул. Й.Сліпого,39 (в центр);
6. вул. Кисілевської,27 ( в сторону вул. Деповської);
7. вул. Деповська,81 ( в сторону вул. Хоткевича);
8. вул. Пасічна,38а (в центр);
9. вул. Пасічна,38а (з центру);
10. вул. Пасічна,1 (в центр);
11.вул. Бельведерська,42( школа№ 4 в центр);
12. вул. Целевича,34 (з центру);
13.вул. Миру,1 (в центр);
14. вул. Миру,12 (з центру);
15. вул. Стуса-Миколайчука (поруч церкви з центру);
16. Набережна ім. Стефаника (за вул. Садова в сторону мосту);
17. Набережна ім. Стефаника,38 (в сторону мосту).
ВИРІШИЛИ:
Погодити. УТІЗ внести зміни в паспорти маршрутів.
16.СЛУХАЛИ: Звернення Величковського В.Д. щодо відсутності
таблички «Платна парковка» на вул. Північний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 7.14 «Платні
послуги» згідно схеми ОДР.
17.СЛУХАЛИ: Звернення Бойдюк В.Б. щодо перекриття Фортечного
провулку зі сторони вул. Новгородської для заборони паркування
автотранспорту та зручності проходу пішоходів.
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ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 5.33 «Пішохідна
зона» на заїзді до Фортечного провулку зі сторони вул. Новгородська.
18.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо встановлення дорожніх
знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід» на вул. Гончара та нанесення
дорожньої розмітки.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ нанести розмітку пішохідного переходу «Зебра» на вул. Гончара зі
сторони вул. Грушевського.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити чотири дорожні знаки 5.35.1
та 5.32.2 «Пішохідний перехід» на вул. Гончара зі сторони вул. Грушевського та
вул. Франка.
19.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо переносу знаку 5.41.1 «Пункт
зупинки автобуса» на кільцеву розв’язку на вул. Північний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ внести зміни в схему ОДР.
20.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення світлофорного
об’єкту для пішоходів на перехресті вул. Тролейбусна-Хіміків.
ВИРІШИЛИ:
КП «Івано-Франківськміськсвітло» звернутись за виділенням коштів для
встановлення світлофорного об’єкту для пішоходів на перехресті вул.
Тролейбусна-Хіміків.
21.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо визначення місця для
використання у вигляді експериментального нанесення об’ємної дорожньої
розмітки для пішоходів.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати пропозиції управління патрульної поліції.
22.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо відновлення стовпчиків які
обмежують транзитний рух через двір та перед в’їздом у двір встановити
дорожній знак 5.33 «Пішохідна зона» та 3.1 «Рух заборонено» на вул.
Тролейбусна,1 навпроти другого під’їзду.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 3.1 «Рух
заборонено» та 5.31 «Житлова зона» перед в’їздом у двір будинку № 1 на вул.
Тролейбусна.
23.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення додаткової секції на
світлофорі поворот на ліво з вул. Галицької на вул. Тролейбусну.
ВИРІШИЛИ:
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КП «Івано–Франківськміськсвітло» встановити додаткову секцію на
світлофорі поворот на ліво з вул. Галицької на вул. Тролейбусну.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» замінити дорожній знак 4.2»Рух праворуч»
додаткову смугу з права на дорожній знак 4.3 «Рух ліворуч» додаткова смуга з
ліва.
24.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо заміни технічних засобів (бочок)
на інші засоби у зв’язку з їх непридатністю та розглянути встановлення інших
пристроїв.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ організувати нараду щодо заміни технічних засобів (бочок).
25.СЛУХАЛИ: Звернення медичного центру ТзОВ «Медекс плюс»
щодо встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» зі сторони
вул.В.Ветеранів,10 при в’їзді до ринку.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 3.1 «Рух
заборонено» біля будинку№10 ТзОВ «Медекс плюс» на вул. В. Ветеранів при
заїзді до ринку.
26.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо перенесення зупинки
громадського транспорту від СТО «Сітроєн» до воріт ДП «Ліспромкомбінату»
на вул.Ребета.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
ДЖКПБ облаштувати зупинку громадського громадського.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» перенести дорожній знак 5.41.1 «Пункт
зупинки автобуса» від СТО «Сітроєн» до воріт ДП «Ліспромкомбінату» на
вул.Ребета.
27. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків №9, 9А, 9Б по вул.
Шевченка щодо встановлення воріт у дворі.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові погодження з Департаментом містобудування,
архітектури та культурної спадщини міської ради та з управлінням з питань
надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
28. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ ПБС щодо погодження схеми
тимчасового перекриття руху вул. Ленкавського.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ вивчити питання об’їзду по вул. Вороного. Довести до відома
перевізників про зміну руху.
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29. СЛУХАЛИ: Звернення голови БО «Благодійний фонд Каскад»
щодо облаштування пішохідних переходів та лежачих поліцейських по вул.
Симоненка, навпроти м-ну «Тростянецький» та навпроти м-ну «На околиці».
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити острівці безпеки та забезпечити належне освітлення
пішохідних переходів.
30. СЛУХАЛИ: Звернення ЖЕО «Житло-Сервіс» щодо отримання
дозволу на висадку дерев та встановлення огорожі на вул. Незалежності, 164.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ та УТІЗ доопрацювати питання по встановленню огорожі на вул.
Незалежності, 164 та винести на наступну КБДР.
31. СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту» щодо
надання дозволу на проведення земельних робіт для облаштування заїзду до
земельної ділянки по вул. Ребета, 3.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
32. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Вамбуд щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання електричних мереж по вул.
Виноградна-Крихівецька-Довженка в Крихівці.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
33 СЛУХАЛИ: Звернення Прокіпчук В.П. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання електрокабеля по вул. Лозова.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
34. СЛУХАЛИ: Звернення Караїм М.І. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для проведення води для житлового будинку по
вул. Миру 122а.
ВИРІШИЛИ:
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Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
35.СЛУХАЛИ: Звернення ПП Автотехсервіс щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання каналізації по вул. С.Стрільців,
68.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
36. Звернення БК «Мельник» щодо надання дозволу на проведення
мереж водопостачання, водовідведення, газопостачання на вул. Вовчинецькій
207.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебнем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
37. Звернення Касапчук К.Ю. щодо надання дозволу на підведення
комунікацій по вул. Деповська, 113.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебнем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
38. Звернення, Пилипів О.Р. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для проведення каналізації вул. Заболотівська 13\2.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження
та освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебнем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
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39. Звернення Гончарук В.О. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для відновлення огорожі вул. Валова 10а-Шопена 2.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
40. Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту» щодо надання дозволу
на проведення земельних робіт для будівництва огорожі по вул. Ребета, 3.
ВИРІШИЛИ:
Погодити .

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

М.Вітенко

І.Щурик
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