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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 11 від 10.08.2017року
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;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Царьов В.С. - начальник сектору безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в м. Івано Франківську;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Рогів Н. М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Порядок денний:
1. Звернення ДЖКПБ щодо перекриття вул. Л. Українки, вул.Міцкевича.
2. Щодо нанесення дорожньої розмітки на вул. Стуса.
На час комісійного обстеження УТІЗ і УПП вирішено внести пропозиції
на КБДР в розроблений та незатверджений проект схеми ОДР, а саме:
1. ДЖКПБ облаштувати біля Гранд базару антикишенню на паркувальному
майданчику та пониження підходів до пішохідних переходів.
2. УТІЗ після реалізації ДЖКПБ та ін. вищезазначених заходів нанести
дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» та встановити дорожній
знак 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід».
3. КП «Івано-Франківськміськсвітло» облаштувати освітлення пішохідного
переходу.
4. На відрізку вул. Стуса від перехрестя Стуса –Миколайчука до повороту
не наносити розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» в двох місцях біля
Гранд базару та велодоріжки так, як велодоріжка облаштована на
тротуарі.
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3. Щодо нанесення дорожньої розмітки на вул. Національної Гвардії:
є пропозиція осьову лінію не наносити через ямковість дорожнього
покриття. ( Три пішохідні переходи нанесено).
4. Звернення КП «Івано- Франківськміськсвітло» щодо встановлення
зелених стрілок на повороті на право на світлофорному об’єкті по вул.
Стуса –Миколайчука

1.СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо перекриття вул. Л. Українки,
вул.Міцкевича.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови корегування УПП спільно з ДЖКПБ та погодження
УПП схеми об’їзду під час виконання робіт. Забезпечити встановлення
відповідних дорожніх знаків відповідно погодженої схеми. Провидити
перекриття вулиць після Дня Незалежності 24.08.2017р.
УТІЗ звернутися листом в ДФС м. Івано-Франківська щодо не
нарахування ФОП Петришину Д.Я. сплати збору за площі земельної ділянки
відведеної для паркування транспортних засобів по вул. Л. Українки, вул.
Міцкевича на період з 29.08.2017р. до закінчення ремонтних робіт.
2. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки на вул. Стуса.
На час комісійного обстеження УТІЗ і УПП вирішено внести
пропозиції на КБДР в розроблений та незатверджений проект схеми ОДР, а
саме:
1.
ДЖКПБ облаштувати біля Гранд базару антикишенню на
паркувальному майданчику та підхід до пішохідного переходу.
2.
КП
«Івано-Франківськміськсвітло»
облаштувати
освітлення
пішохідного переходу.
3.
УТІЗ після реалізації ДЖКПБ та ін вищезазначених заходів нанести
дорожню розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» та встановити дорожній знак
5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід».
4.
На відрізку вул. Стуса від перехрестя Стуса –Миколайчука до
повороту не наносити розмітку 1.14.1 «Пішохідний перехід» в двох місцях біля
Гранд базару та велодоріжки так, як велодоріжка облаштована на тротуарі.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ комісійно з УПП та КП «Івано - Франківськміськсвітло»
доопрацювати схему ОДР по вул. Стуса.
УТІЗ не наносити дорожню розмітку до погодження схеми ОДР УПП по
вул.Стуса.
3. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки на вул. Національної
Гвардії: є пропозиція осьову лінію не наносити через ямковість дорожнього
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покриття.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ нанести дорожню розмітку після ремонту вул. Національної Гвардії.
4. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Івано- Франківськміськсвітло» щодо
встановлення зелених стрілок на повороті на право на світлофорному об’єкті по
вул. Стуса –Миколайчука.
ВИРІШИЛИ:
КП «Івано- Франківськміськсвітло» встановити 4 зелені стрілки на
повороті на право на світлофорному об’єкті по вул. Стуса –Миколайчука та
внести зміни в схему ОДР.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

І.Щурик
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