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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 11 від 16.08.2016року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Оригінал: управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
копії: згідно з реєстром розсилки
Заступник голови:В.Войтик- заступник голови комісії з безпеки руху
Секретар: Щурик І.В. – начальник відділу організації та безпеки руху,
телекомунікацій управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської
ради.

ПРИСУТНІ:
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Ковальчук В.Г. – начальник управління капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Стоїч А.П. – депутат міської ради;
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;
Жук Р.Д .- голова правління асоціації приватних таксистів м.Івано-Франківську;
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»;
Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська.
Порядок денний:
1. Доручення оперативної наради у міського голови від 09.08.2016р.
протокол №32 розглянути питання безпеки пішоходів біля новобудови на вул.
Дністровській.
2. Вул. Галицька пропонується встановити автомобільну вагу для
контролю за навантаженням транспортних засобів.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ звернутися з листом в Службу автомобільних доріг в Івано-Франківській
області щодо оренди ваги для контролю за навантаженням транспортних
засобів.
Управління транспорту та зв’язку отримано листа-відповідь де зазначено, що в
Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області на балансі
знаходиться тільки один пересувний пункт габаритно вагового контролю, який
працює у три зміни згідно графіка погодженого з управлінням укртрансбезпеки
та ГУНП України в області відповідно розпорядження облдержадміністрації від
31.05.2016р. №354 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на
автомобільних дорогах загального користування області у період підвищеної
температури повітря».
3. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення
дорожніх знаків 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на в’їзді у двір
вул. Незалежності,152 та при заїзді з вул. Нової у двір вул. Незалежності,152А.
4. Звернення члена виконавчого комітету В.Войтика щодо
встановлення знаку 5.33 «Пішохідна зона» на заїзді до прибудинкової території
з боку вул. Чорновола, а також знаків 5.31 «Житлова зона» при в’їзді на
загальну прибудинкову територію кварталу з боку вул. Довженка (між буд.1 та
3) і вул. Чорновола (між буд.1 та 132).
5. Звернення члена виконавчого комітету В.Войтика
1. щодо встановлення знаку 3.34 «Зупинку заборонено» та перильне
огородження на ділянці з парного боку вул. Коновальця від Європейської площі
до вул. Сорохтея.
2. Замінити дорожній знак 4.1 «Рух прямо» , який дезінформує учасників
дорожнього руху про ймовірну заборону повороту на вул. Сорохтея замінити на
знак 4.4 «Рух прямо або ліворуч».
3. На перехресті вул. Коновальця – Сорохтея встановити дорожній знак
«Пішохідний перехід» та нанести розмітку.
6. Звернення Кодратович Т.Б. щодо встановлення пристрою обмеження
швидкості руху (лежачого поліцейського) для обмеження проїзду через дворову
територію з вул. Ленкавського на вул. Бельведерську,59, 61, 63.
7. Звернення Заборовського Я.Ю. щодо ремонту тротуарів та обмеження
руху транспорту дорожнім знаком 3.1 «Рух заборонено» біля будинку №4 на
вул. Пекарській.
8. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо заборони
паркування автомобілів вздовж житлового будинку №4 по вул. Військових
Ветеранів.
9. Звернення Сідлак С.В. щодо облаштування зупинок громадського
транспорту лавочками, навісом та встановленням дорожніх знаків5.41.1 «Пункт
зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на початку вул.
Довгої від вул. Бельведеської та на повороті вул. Довгої до вул. Берегової
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10. Звернення мешканців буд.№42А по вул. Набережна ім. Стефаника
щодо надання дозволу перекриття проїзду між дитячим майданчиком та
будинком №42А, мешканці будинку готові своїми силами виконати дані роботи.
11. Звернення УГКЦ «Архікатедрального і Митрополично
Воскресіння Христового» щодо перенесення обмежувальних стовпчиків з вул.
Галицької - площа Ринок від ресторану «Франко» до «Салону обрядового
мистецтва» на вул. Галицька - Л.Українки для проїзду спецтранспорту чи інших
служб.
12. Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо встановлення
двох дорожніх знаків 5.33 «Житлова зона» по вул. Пасічна,1 при заїзді у двір.
13. Звернення Єфімік М. Д. щодо надання дозволу на проведення
земляних робіт по прокладанню води до житлового будинку по вул. Рівна, 19.
14. Звернення Гулін О. М. щодо надання дозволу для проведення
земляних робіт по прокладанню водопроводу та водовідведення по вул.
Семиренка, 40.
15. Звернення ТОВ «ЖЕО ЖИТЛО-СЕРВІС» щодо дозволу на
озеленення вздовж дороги та встановлення перильного огородження на
Незалежності, 164.
16. Звернення мешканці вул. Слави Стецько, 4 на самовільне
перекриття проїзду бетонними блоками у своєму дворі іншими мешканцями.
17. Звернення депутата міської ради М. Вагилевича щодо лежачих
поліцейських та вело переїзду на Дорошенка ( в парк).
18. Звернення мешканців вул. Бельведерської надати дозвіл на
встановлення пристрою обмеження швидкості руху (лежачого поліцейського) у
дворі будинку №52.
19. Звернення ДЖКПБ затвердити тимчасову схему ОДР для транспорту
( в тому числі громадського) на час ремонту вулиць Ленкавського і Кармелюка.
20. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо встановлення
пристрою обмеження швидкості руху (лежачого поліцейського) на вул.
Угорницька,14.
21. Звернення Приват Банку щодо встановлення дорожнього знаку 3.35
«Стоянку заборонено» на вул. Галицька,24.
22. Звернення А. Тіщенка щодо торгівлі на тротуарі на вул. Стуса (біля
базару), яка перешкоджає пішохідному руху.
23. Звернення Онищенко О.З. щодо встановлення дорожнього знаку 3.3
«Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул. Лермонтова.

1.СЛУХАЛИ: Доручення оперативної наради у міського голови від
09.08.2016р. протокол №32 розглянути питання безпеки пішоходів біля
новобудови на вул.Дністровській.
ВИРІШИЛИ:
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Від імені комісії звернутися до ГУНП, Муніципальної інспекції з
благоустрою, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю щодо
правомірності дій забудівника та забезпечення ним заходів безпеки пішоходів.
2.СЛУХАЛИ: Вул. Галицька щодо встановлення автомобільної ваги для
контролю за навантаженням транспортних засобів.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися до бюджетної комісії щодо виділення коштів для
закупівлі автомобільної ваги для контролю за навантаженням транспортних
засобів.
3.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
встановлення дорожніх знаків 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на
в’їзді у двір вул. Незалежності,152 та при заїзді з вул. Нової у двір вул.
Незалежності,152А
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.31 «Житлова
зона» на в’їзді у двір вул. Незалежності,152 та при заїзді у двір з вул. Нової на
вул. Незалежності,152А.
4.СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В.Войтика щодо
встановлення знаку 5.33 «Пішохідна зона» на заїзді до прибудинкової території
з боку вул. Чорновола, а також знаків 5.31 «Житлова зона» при в’їзді на
загальну прибудинкову територію кварталу з боку вул. Довженка (між буд.1 та
3) і вул. Чорновола (між буд.1 та 132).
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 5.33
«Пішохідна зона» на заїзді до прибудинкової території з боку вул. Чорновола, а
також знаки 5.31 «Житлова зона» при в’їзді на загальну прибудинкову
територію кварталу з боку вул. Довженка (між буд.1 та 3) і вул. Чорновола (між
буд.1 та 132).
5.СЛУХАЛИ: . Звернення члена виконавчого комітету В.Войтика:
1. щодо встановлення знаку 3.34 «Зупинку заборонено» та перильне
огородження на ділянці з парного боку вул. Коновальця від Європейської площі
до вул. Сорохтея.
2. Замінити дорожній знак 4.1 «Рух прямо» , який дезінформує учасників
дорожнього руху про ймовірну заборону повороту на вул. Сорохтея замінити на
знак 4.4 «Рух прямо або ліворуч».
3. На перехресті вул. Коновальця – Сорохтея встановити дорожній знак
«Пішохідний перехід» та нанести розмітку.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
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ДЖКПБ нанести дорожню розмітку «пішохідний перехід» на перехресті
вул. Коновальця – Сорохтея та встановити перильне огородження на ділянці з
парного боку вул. Коновальця від Європейської площі до вул. Сорохтея.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 3.34 «Зупинку
заборонено» на вул. Коновальця, 138, замінити на вул. Коновальця, 140
дорожній знак 4.1 «Рух прямо» на дорожній знак 4.4 «Рух прямо або ліворуч»
та встановити дорожні знаки 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід» на
перехресті вул. Коновальця – Сорохтея.
6.СЛУХАЛИ: Звернення Кодратович Т.Б. щодо встановлення пристрою
обмеження швидкості руху (лежачого поліцейського) для обмеження проїзду
через дворову територію з вул. Ленкавського на вул. Бельведерську, 59, 61, 63.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Після ремонту вул. Ленкавського дане питання буде
врегульоване.
7.СЛУХАЛИ: Звернення Заборовського Я.Ю. щодо ремонту тротуарів
та обмеження руху транспорту дорожнім знаком 3.1 «Рух заборонено» біля
будинку №4 на вул. Пекарській.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» біля
будинку №4 на вул. Пекарській, оскільки дана вулиця є проїзною.
ДЖКПБ звернутися до бюджетної комісії щодо виділення коштів на ремонт
тротуарів по вул. Пекарській.
8.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо
заборони паркування автомобілів вздовж житлового будинку №4 по вул.
Військових Ветеранів.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» щодо заміни дорожнього знаку 3.1 «Рух
заборонено» на дорожній знак 5.31 «Житлова зона» при в’їзді у двір буд.№4 по
вул. Військових Ветеранів.
9.СЛУХАЛИ: Звернення Сідлак С.В. щодо облаштування зупинок
громадського транспорту лавочками, навісом та встановленням дорожніх знаків
5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на
початку вул. Довгої від вул. Бельведеської та на повороті вул. Довгої до вул.
Берегової
ВИРІШИЛИ:
1.ДЖКПБ звернутися до бюджетної комісії щодо виділення коштів на
облаштування громадських зупинок.
2.УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.41.1 «Пункт
зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса» на перехресті
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вул. Довга - Берегова та дорожній знак 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобуса»
на початку вул. Довга - Бельведерська.
10.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців буд.№42А по вул. Набережна ім.
Стефаника щодо надання дозволу перекриття проїзду між дитячим
майданчиком та будинком №42А, мешканці будинку готові своїми силами
виконати дані роботи.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Після ремонту вул. Ленкавського, Кармелюка дане питання буде
врегульовано.
11.СЛУХАЛИ:
Звернення
УГКЦ
«Архікатедрального
і
Митрополичного
Воскресіння
Христового»
щодо
перенесення
обмежувальних стовпчиків з вул. Галицької - площа Ринок від ресторану
«Франко» до «Салону обрядового мистецтва» на вул. Галицька - Л.Українки для
проїзду спецтранспорту чи інших служб.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Даний відрізок проїзної частини вул. Галицької неможливо
перекрити оскільки до Катедрального Собору приїжджають парафіяни.
12.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо
встановлення двох дорожніх знаків 5.33 «Житлова зона» по вул. Пасічна,1 при
заїзді у двір.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити два дорожні знаки 5.31
«Житлова зона» на заїздах у двір вул. Пасічна,1.
13.СЛУХАЛИ: Звернення Єфімік М. Д. щодо надання дозволу на
проведення земляних робіт по прокладанню води до житлового будинку по вул.
Рівна, 19.
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.
14.СЛУХАЛИ: Звернення Гулін О. М. щодо надання дозволу для
проведення земляних робіт по прокладанню водопроводу та водовідведення по
вул. Семиренка, 40
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
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- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
15.СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «ЖЕО ЖИТЛО-СЕРВІС» щодо дозволу
на озеленення вздовж дороги та встановлення перильного огородження на вул.
Незалежності, 164.
ВИРІШИЛИ:
ТОВ «ЖЕО ЖИТЛО-СЕРВІС» пред’явити проект на озеленення та
встановлення перильного огородження на вул. Незалежності,164 після чого
винести на наступну КБДР.
16.СЛУХАЛИ: Звернення мешканці вул. Слави Стецько, 4 на
самовільне перекриття проїзду бетонними блоками у своєму дворі іншими
мешканцями.
ВИРІШИЛИ:
КБДР прийнято рішення повернутись до розгляду даного питання після
ремонту відповідного міжбудинкового проїзду.
17.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Вагилевича щодо
лежачих поліцейських та вело переїзду на Дорошенка (в парк).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ звернутися до бюджетної комісії щодо виділення коштів для
реалізації необхідних заходів безпеки дорожнього руху.
18.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Бельведерської надати
дозвіл на встановлення пристрою обмеження швидкості руху (лежачого
поліцейського) у дворі будинку №52.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Встановлення пристрою обмеження швидкості руху (лежачого
поліцейського) у дворі будинку №52 немає потреби оскільки проїзд не є
небезпечним.
19. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ затвердити тимчасову схему ОДР
для транспорту (в тому числі громадського) на час ремонту вулиць
Ленкавського і Кармелюка.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження з УТІЗ та ГУНП.
20. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
встановлення пристрою обмеження швидкості руху (лежачого поліцейського) на
вул. Угорницька,14.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ обстежити, врахувати пропозицію та внести в титульний список
робіт.
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21. СЛУХАЛИ: Звернення Приват Банку щодо встановлення
дорожнього знаку 3.35 «Стоянку заборонено» на вул. Галицька,24.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. По вул. Галицькій розроблена та погоджена нова схема
організації дорожнього руху.
22. СЛУХАЛИ: Звернення А. Тіщенка щодо торгівлі на тротуарі на вул.
Стуса (біля базару), яка перешкоджає пішохідному руху.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доручити Муніципальній інспекції з благоустрою провести
обстеження щодо стихійної торгівлі біля ринку на вул. Стуса та скласти
адміністративні протоколи.
23. СЛУХАЛИ: Звернення Онищенко О.З. щодо встановлення
дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» на вул.
Лермонтова.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 3.3 «Рух
вантажних автомобілів заборонено» зі сторони вул. Макогона та вул.
Тарнавського.

Заступник голови комісії з питань безпеки дорожнього руху
Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

В. Войтик
І. Щурик
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