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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 12 від 01.09.2017року
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:
Войтик В.Г.- член виконавчого комітету, заступник голови комісії;
Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв’язку;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Авраменко В. В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Суходольський О.С. - інспектор сектору безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в м. Івано Франківську;
Задорожняк І.М. – начальник першої Державної пожежно-рятувальної частини
УДСНС в Івано – Франківській області.
Порядок денний:
1.Звернення депутата міської ради Мерінова В. О. щодо встановлення
дорожнього знаку 5.41.1 «Зупинка громадського транспорту автобусів» по вул.
Микитинецька поруч з магазином «Бистриця» та храмом Св. Йоана Христителя,
а також облаштувати пішохідні переходи.
2. Звернення депутата міської ради Гречанюка П.Д. щодо
встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на відрізку дороги між вул. Військова та вул. Курінного
Чорноти.
3. Повторне звернення Чада Т.З. щодо облаштування зупинки,
облаштування заїзної кишені, обрізки дерев та встановлення дорожнього знаку
«Пішохідний перехід» по вул. Коновальця поворот на вул. Медичну (біля
памятника І.Франку).
4. Звернення директора ТОВ «Ресторан ГрупКомпані» щодо надання
дозволу на в’їзд транспортних засобів через вул. Незалежності до приміщення в
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зв’язку з проведенням ремонтних робіт у підвальних приміщеннях по вул
С.Стрільців,13(навпроти фонтану), оскільки іншої можливості заїзду не має.
5. Звернення начальника управління екології та природних ресурсів
Ріяфата Гасимова з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення та пропоганди
збільшення кількості екологічно безпечних видів транспорту, просять
розглянути можливість скасування плати за паркування у спеціально
відведених місцях на території м. Івано – Франківська для власників
електромобілів.
6. Щодо заміни дорожніх знаків:
1). 3.1 «Рух заборонено» на дорожній знак 3.2 «Рух механічних транспортних
засобів заборонено» на вул. С.Стрільців,16, вул. Мельчинука-Крушельницької 2шт., вїзд до вул. Республіканська із вул. Чорновола 1-шт., в’їзд у двір між
будинками на вул. Півн. Бульвар 8А та 10 (змінити рішення КБДР п.21 від
26.06.2017), між буд.№114 по вул. Галицькій та буд. №1 по вул. Тролейбусна
(змінити рішення КБДР п.10 від 17.01.2017).
2). 5.29.1 «Тупик» по вул. Дружби – Миру.
7. Звернення УКБ щодо погодження організації дорожнього руху під час
виконання робіт по ремонту вул. Військових Ветеранів для прокладання
каналізації, водопроводу та тепломережі на період з 15.08.2017р. по
15.12.2017р.
8. Звернення Петечила О.Ю. щодо внесення змін в схему ОДР по вул. Б.
Хмельницького, а саме:
1. нанесення пішохідного переходу перед вул. Затишна в напрямку руху учнів
до ЗОШ-16;
2. встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський);
3. встановлення необхідних дорожніх знаків 5.35. Пішохідний перехід» -2шт.,
1.11 «Пагорб» -2шт. та 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» -2шт.
9. Звернення т. в.о. начальника ГУНП Прусака А.С. щодо
облаштування заїзної кишені для автотранспорту перед входом в Управління
СБУ по вул. Сахарова,15, а також перенести в більш зручніше місце пішохідний
перехід ближче до провулку Зеленого. Облаштування заїзної кишені та
пішохідного переходу буде проводитись самостійно.
10. Звернення т. в.о. начальника ГУНП Прусака А.С. щодо надання
дозволу на встановлення тимчасової огорожі на тротуарі по вул. Павлика перед
житловим буд. №16 на період проведення ремонтно фасадних робіт.
11. Звернення в.о. начальника Регіонального сервісного центру МВС
в Івано-Франківській області Шпека О.М. щодо погодження та надання
допомоги у виготовленні та встановленні двох дорожніх знаків по вул.
Коновальця,433 для маршрутного орієнтування громадян, індивідуального
проектування (проект додається).
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12. Звернення Оробчук М.І. щодо нанесення дорожньої розмітки та
встановлення дорожніх знаків «Пішохідний перехід» на ділянці дороги по вул.
Івасюка,10 у зв’язку з необхідністю доступу до відділення Ощадбанку.
13. Звернення Костюка М.В. та працівників ринку вул. Вовчинецька
щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Зупинка громадського транспорту
автобусів» по вул. Вовчинецька, 34 (з центру).
14. Щодо надання дозволу на виконання робіт по освітленню пішохідних
переходів, а саме:
1. вул. Коновальця,121 (за перехрестям вул. С. Стецько);
2. вул. Миколайчука (навпроти арки вул. Миколайчука);
3. вул. Симоненка (розбита зупинка навпроти вул. Симоненка,24);
4. вул. Сахарова (Олімп);
5. вул. Шухевичів (перехід біля гімназії №2);
6. вул. Шухевичів,27 (перехід до ЗОШ-26);
7. вул. Дорошенка (перехід до ЗОШ-2);
8. вул. Мазепи (біля коледжу);
9. вул. Мазепи (перехід від парку до озера);
10 вул. Тичини (перехід до ринку).
15. Щодо внесення змін в схему ОДР по вул. Пулюя.
Висновок робочої групи після обстеження:
1.Перенести дорожні знаки 5.35 «Пішохідний перехід» з майданчика для
паркування по вул. Пулюя,6 ближче до буд. №4 по вул. Пулюя та облаштувати
підхід.
2. Облаштувати пішохідний перехід біля м-ну «Тростянецький» відповідно до
схеми ОДР, а саме облаштувати підхід до пішохідного переходу та встановити
дорожні знаки 5.35 «Пішохідний перехід» -2 шт. відповідно до схеми ОДР.
3. Третій пішохідний перехід облаштовувати немає необхідності.
16. Звернення Доцяк Н.Д. щодо облаштування зупинки по
вул.Вовчинецька,206.
17. Звернення УПП щодо нанесення дорожньої розмітки «Діти! Школа»,
встановлення дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 16 шт.,
1.33 «Діти» -22 шт.;
- провести ремонт, заміна, встановлення пристроїв примусового зниження
швидкості в кількості – 4 шт., встановити - 2 шт. (вул. Кисілевської, вул. Миру);
ремонт - 2шт. (вул. О. Довженка).
18. Звернення мешканців на прийомі у міського голови щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачого
поліцейського) по вул. Коновальця біля ТЦ «Велмарт».
19. Звернення мешканців на прийомі у міського голови щодо
облаштування пішохідного переходу по вул. Пасічна,38 в сторону Німецького
озера.
20. Звернення мешканців на прийомі у міського голови щодо
облаштування зупинки на вул. Витвицького біля магазину «Олімп».
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21. Звернення ФОП Куби А.П. щодо надання дозволу на в’їзд
транспортного засобу через вул. Незалежності до приміщення Укртелекому в
зв’язку з проведенням ремонтних робіт для вивозу будівельного сміття.
22. Звернення Петришина Д.Я. щодо розгляду робочого проекту
капітального ремонту проїзної частини та тротуарів по вул. Л. Українки із
збереженням паркомісць на майданчиках для платного паркування відповідно
до рішення виконавчого комітету та затвердженої схеми ОДР. Визначенням
додаткових місць на вул. Л. Українки, 4 (на заїзді до Ратуші) та відміни рішення
КБДР від 31.05.2017р. протокол №6 п. 18.
23. Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки
автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобусів» на набережній ім.
Стефаника (біля перехрестя з вул. Левицького).
24. Повторне звернення Ткачівського Г.Й. та мешканців буд.№30 вул.
Надвірнянська щодо встановлення двох пристроїв примусового зниження
швидкості (лежачий поліцейський) біля пішохідного переходу між ЗОШ -№19 і
буд.№30 по вул. Надвірнянська.
25. Звернення Головного лікаря МДСП Стефанківа Т.Б. щодо надання
дозволу на в’їзд транспортного засобу через вул. Незалежності до дитячої
стоматологічної поліклініки для вивозу металобрухту по вул. Вітовського,2
(Незалежності,9).
26. Звернення Карціва Я.П. інваліда ІІ-групи щодо погодження
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Коцюбинського,26 встановлення проводиться за власний
кошт.
27. Щодо облаштування площадки під зупинку громадського
транспорту навпроти буд.№1 по вул. Кисілевської біля стадіону.
28. Звернення Смачук Н.В. щодо перенесення зупинки яка знаходиться
по вул. Ребета, 48 на вул. Ребета, 6 у зв’язку з поганим розташуванням даної
зупинки.
29. Щодо встановлення туалета на Каскаді.
30. Звернення Савчук Р. М. та мешканців вул. Довгої, 85 та
Бельведерської, 50, 48 щодо незаконного встановлення індивідуальних
блокираторів обмеження руху автомобілів.
31. Звернення Дехтяр А. Ю. щодо встановлення острівця безпеки по
вул. Набережна (поруч з будинком Набережна, 2, навпроти автосалону
«Mitsubishi»).
32. Звернення Івануляка М. щодо облаштування на виході з вул.
Затишна знаків 1.33 «Діти», 1.32 «Пішохідний перехід», зробити на вул. Б.
Хмельницького розмітку пішохідного переходу, напис «Школа» та змонтувати
обмежувач швидкості. А також поновити напис «Школа» на вул. Вовчинецька.
33. Звернення мешканців вул. Шухевичів, 25 та Товарна, 2 щодо
встановлення одностороннього руху вул. Шухевичів та заборонити стоянку
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34. Повторне звернення ТзОВ «Баумкомфорт» щодо встановлення
футляра для влаштування газопроводу та фекальної каналізації на вул. І.
Мазепи, 160а.
35. Звернення ТОВ «Код Груп» щодо проведення зовнішньої мережі
каналізації виробничо-складських приміщень на вул. Коновальця, 227а.
36. Звернення ТОВ «Станіславська Теплоенергетична Компанія»
щодо проведення ремонтних робіт на вул. Грушевського, 22а-24.
37. .Звернення Лесик С. Й. щодо підключення комунікацій води та
каналізації на вул. Відкрита, 25.
38. Звернення ПП Кучер Т. В. щодо перекладання сантехнічних мереж
на вул. Горбачевського.
39. Звернення ТОВ «Шерембуд» щодо прокладання каналізації на вул.
Хмельницького, 57.
40. Звернення ФОП Дроздов С. В. щодо встановлення стовпів , які
будуть додатково підтримувати бетонні навіси на вул. Вовчинецька, 194.
41. Звернення Лісна Л. П. щодо прокладання кабелю до
новозбудованого на вул. Демянів Лаз .
42. Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо прокладання кабелю та
встановлення КТП на вул. Медична с. Чукалівка.
43. Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо прокладання кабелю та
встановлення КТП на вул.Симоненка-24 Серпня.
44. Звернення ТзОВ «Брот» щодо реконструкції каналізаційної мережі
на вул. Вишневського, 17.
45. Звернення ТзОВ «Брот» щодо підключення мереж водопроводу та
каналізації на вул. Валовій, 3/1.
46.Звернення ПП Козака Л.Я. щодо надання дозволу на в’їзд у історикоархітектурну частину міста на вул. Незалежності,5 до м-ну «Арес» для
підвезення товару один раз в тиждень малогабаритним транспортом.
47.Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.15 «Велопереїзд» через вул.
Галицьку на перехресті вул. Галицька – Пулюя та вул. Галицька поруч моста.
48. Звернення ТзОВ «Ельдорадо» щодо надання дозволу на
влаштування заїзних кишень для паралельного паркування автомобілів
відносно осі на вул. Незалежності,83.
49. Звернення Муніципальної інспекції з благоустрою щодо демонтажу
самовільно встановленого огородження на вул. Довженка,8, корпус,1.

1.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В. О. щодо
встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Зупинка громадського транспорту
автобусів» по вул. Микитинецька поруч з магазином «Бистриця» та храмом Св.
Йоана Христителя, а також облаштувати пішохідні переходи.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
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робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити:
1.Встановлення дорожніх знаків 5.41.1. « Пункт зупинки автобуса»-1шт., 5.41.2
«Кінець пункту зупинки автобуса»-1шт. та 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.
на вул. Микитинецька поруч з магазином «Бистриця»;
2. Встановлення дорожніх знаків 5.41.1. « Пункт зупинки автобуса»-1шт.,5.41.2
«Кінець пункту зупинки автобуса»-1шт. та 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.
біля храму Св. Йоана Христителя.
3.Нанести дорожню розмітку 1.14.1 «Нерегульований пішохідний перехід»-2шт.
на вул. Микитинецька поруч з магазином «Бистриця» та біля храму Св. Йоана
Христителя.
2. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гречанюка П.Д. щодо
встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на відрізку дороги між вул. Військова та вул. Курінного
Чорноти.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
3. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Чада Т.З. щодо облаштування
зупинки, облаштування заїзної кишені, обрізки дерев та встановлення
дорожнього знаку «Пішохідний перехід» по вул. Коновальця поворот на вул.
Медичну (біля памятника І.Франку).
ВИРІШИЛИ:
КП МДК відремонтувати зупинку, привести до належного санітарного
стану та почистити кущі по вул. Коновальця поворот на вул. Медичну (біля
пам'ятника І.Франку).
4. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Ресторан ГрупКомпані»
щодо надання дозволу на в’їзд транспортних засобів через вул. Незалежності до
приміщення в зв’язку з проведенням ремонтних робіт у підвальних
приміщеннях по вул С.Стрільців,13(навпроти фонтану), оскільки іншої
можливості заїзду не має.
ВИРІШИЛИ:
Погодити в’їзд зі сторони Пасажу Гартенбергів для вивезення
будівельного сміття в нічний час з 22-00год -06-00год. терміном до 01.10.2017р.
5. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління екології та
природних ресурсів Ріяфата Гасимова з метою зменшення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел
забруднення та пропоганди збільшення кількості екологічно безпечних видів
транспорту, просять розглянути можливість скасування плати за паркування у
спеціально відведених місцях на території м. Івано – Франківська для власників
електромобілів.
ВИРІШИЛИ:
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Проінформувати про встановлення станції для зарядки автомобілів на
електричній тязі для встановлення зарядки для електромобілів на вул.
Грюнвальдська,4А. Вивчити можливість при проведенні нових конкурсів з
визначення переможців платних паркувальних майданчиків
6. СЛУХАЛИ: Щодо заміни дорожніх знаків:
1). 3.1 «Рух заборонено» на дорожній знак 3.2 «Рух механічних транспортних
засобів заборонено» на вул. С.Стрільців,16, вул. Мельчинука-Крушельницької 2шт., вїзд до вул. Республіканська із вул. Чорновола 1-шт., в’їзд у двір між
будинками на вул. Півн. Бульвар 8А та 10 (змінити рішення КБДР п.21 від
26.06.2017), між буд.№114 по вул. Галицькій та буд. №1 по вул. Тролейбусна
(змінити рішення КБДР п.10 від 17.01.2017).
2). 5.29.1 «Тупик» по вул. Дружби – Миру.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити заміну дорожніх знаків 3.1
«Рух заборонено» на дорожній знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів
заборонено» на вул. С.Стрільців,16, вул. Мельчинука-Крушельницької 2-шт.,
вїзд до вул. Республіканська із вул. Чорновола 1-шт., в’їзд у двір між будинками
на вул. Півн. Бульвар 8А та 10 (змінити рішення КБДР п.21 від 26.06.2017), між
буд.№114 по вул. Галицькій та буд. №1 по вул. Тролейбусна (змінити рішення
КБДР п.10 від 17.01.2017), 5.29.1 «Тупик» по вул. Дружби – Миру.
7. СЛУХАЛИ: Звернення УКБ щодо погодження організації дорожнього
руху під час виконання робіт по ремонту вул. Військових Ветеранів для
прокладання каналізації, водопроводу та тепломережі на період з 15.08.2017р.
по 15.12.2017р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УКБ перед початком робіт встановити відповідні інформаційні дорожні
знаки та погодити схему ОДР з УПП в м. Івано – Франківську.
8. СЛУХАЛИ: Звернення Петечила О.Ю. щодо внесення змін в схему
ОДР по вул. Б. Хмельницького, а саме:
1. нанесення пішохідного переходу перед вул. Затишна в напрямку руху учнів
до ЗОШ-16;
2. встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський);
3. встановлення необхідних дорожніх знаків 5.35. Пішохідний перехід» -2шт.,
1.11 «Пагорб» -2шт. та 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» -2шт.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ внести зміни в схему ОДР по вул. Б.Хмельницького. Встановити
дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт. та 1.33 «Діти»-2шт. Внести в
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титульні списки робіт освітлення пішохідного переходу перед вул. Затишна в
напрямку руху учнів до ЗОШ-16.
Відмінити рішення КБДР від 14.04.2017р. №4 п. 13 щодо встановлення
двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський).
9. СЛУХАЛИ: Звернення т. в.о. начальника ГУНП Прусака А.С. щодо
облаштування заїзної кишені для автотранспорту перед входом в Управління
СБУ по вул. Сахарова,15, а також перенести в більш зручніше місце пішохідний
перехід ближче до провулку Зеленого. Облаштування заїзної кишені та
пішохідного переходу буде проводитись самостійно.
ВИРІШИЛИ:
Погодити облаштування заїзної кишені та перенесення пішохідного
переходу за умови перенесення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»2шт. та відновленням дорожньої розмітки 1.14.1 «Нерегульований пішохідний
перехід» холодним пластиком за власний кошт.
10. СЛУХАЛИ: Звернення т. в.о. начальника ГУНП Прусака А.С.
щодо надання дозволу на встановлення тимчасової огорожі на тротуарі по вул.
Павлика перед житловим буд. №16 на період проведення ремонтно фасадних
робіт.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити, оскільки буде проводитись капітальний ремонт вул. Павлика.
11. СЛУХАЛИ: Звернення в.о. начальника Регіонального сервісного
центру МВС в Івано-Франківській області Шпека О.М. щодо погодження та
надання допомоги у виготовленні та встановленні двох дорожніх знаків по вул.
Коновальця,433 для маршрутного орієнтування громадян, індивідуального
проектування (проект додається).
ВИРІШИЛИ:
УПП вивчити чи знак індивідуального проектування відповідає ДСТУ4100-2014року «Знаки дорожні»,після чого винести на слідуючу комісію з БДР.
12. СЛУХАЛИ: Звернення Оробчук М.І. щодо нанесення дорожньої
розмітки та встановлення дорожніх знаків «Пішохідний перехід» на ділянці
дороги по вул. Івасюка,10 у зв’язку з необхідністю доступу до відділення
Ощадбанку.
ВИРІШИЛИ:
Проінформувати, що УКБ розробляється проектування вул. Івасюка після
експертизи буде проведено тендер і враховано пропозицію.
13. СЛУХАЛИ: Звернення Костюка М.В. та працівників ринку вул.
Вовчинецька щодо встановлення дорожнього знаку 5.41.1 «Зупинка
громадського транспорту автобусів» по вул. Вовчинецька, 34 (з центру).
ВИРІШИЛИ:
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Відмовити у зв’язку з тим, що міською комісією з БДР прийнято рішення
перенести дорожні знаки 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець
пункту зупинки автобуса» від перехрестя вул. Вовчинецька – Василіянок до буд.
№4А на вул. Вовчинецькій.
14. СЛУХАЛИ: Щодо надання дозволу на виконання робіт по
освітленню пішохідних переходів, а саме:
1. вул. Коновальця,121 (за перехрестям вул. С. Стецько);
2. вул. Миколайчука (навпроти арки вул. Миколайчука);
3. вул. Симоненка (розбита зупинка навпроти вул. Симоненка,24);
4. вул. Сахарова (Олімп);
5. вул. Шухевичів (перехід біля гімназії №2);
6. вул. Шухевичів,27 (перехід до ЗОШ-26);
7. вул. Дорошенка (перехід до ЗОШ-2);
8. вул. Мазепи (біля коледжу);
9. вул. Мазепи (перехід від парку до озера);
10 вул. Тичини (перехід до ринку).
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
15. СЛУХАЛИ: Щодо внесення змін в схему ОДР по вул. Пулюя.
Висновок робочої групи після обстеження:
1.Перенести дорожні знаки 5.35 «Пішохідний перехід» з майданчика для
паркування по вул. Пулюя,6 ближче до буд. №4 по вул. Пулюя та облаштувати
підхід.
2. Облаштувати пішохідний перехід біля м-ну «Тростянецький»
відповідно до схеми ОДР, а саме облаштувати підхід до пішохідного переходу та
встановити дорожні знаки 5.35 «Пішохідний перехід» -2 шт. відповідно до
схеми ОДР.
3. Третій пішохідний перехід облаштовувати немає необхідності.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ нанести дорожню розмітку:
1. 1.14.1 «Нерегульований пішохідний перехід» на перехресті вул. Пулюя
– Гаморака (навпроти заїзду до м-ну «Тростянецький»)та встановити дорожні
знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт.
2. 1.14.1 «Нерегульований пішохідний перехід» навпроти буд.№4 на вул.
Пулюя на облаштованому заїзді у двір.
3. Третій пішохідний перехід не облаштовувати.
4.Внести зміни в схему ОДР.
КП МДК перенести дорожні знаки 5.35 «Пішохідний перехід»-2шт. з
майданчика для паркування від вул. Пулюя,6 ближче до буд. №4 по вул. Пулюя.
ДЖКПБ облаштувати підходи до нанесених пішохідних переходів на вул.
Пулюя.
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16. СЛУХАЛИ: Звернення Доцяк Н.Д. щодо облаштування зупинки по
вул.Вовчинецька,206.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 5.41.1. « Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки
автобуса» на вул. Вовчинецька,206. Внести зміни в схему ОДР.
17. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо нанесення дорожньої розмітки
«Діти! Школа», встановлення дорожніх знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний
перехід» - 16 шт., 1.33 «Діти» -22 шт.;
- провести ремонт, заміна, встановлення пристроїв примусового зниження
швидкості в кількості – 4 шт., встановити - 2 шт. (вул. Кисілевської, вул. Миру);
ремонт - 2шт. (вул. О. Довженка).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.35.1 та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 16 шт., 1.33 «Діти» -22 шт.
Дорожня розмітка «Діти! Школа» станом на 01.09.2017р. нанесена.
ДЖКПБ встановити пристрої
примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) по вул. Кисілевської відповідно до попередніх рішень
КБДР 3п.№5 від 13.05.17року та п.8 №12 від 16.08.16р.
По вул. Миру перенесено пристрій примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський).
На вул. Довженка буде встановлено світлофорний об’єкт тому проведення
ремонту немає необхідності.
КП «МДК» демонтувати дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід»2шт. біля м-ну «Капітошка» на вул. Довженка,16.
УПП під час проведення комісійних обстежень щодо наявності дорожніх
знаків та нанесення дорожньої розмітки здійснювати за участі представників
УТіЗ .
18. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців на прийомі у міського голови
щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачого
поліцейського) по вул. Коновальця біля ТЦ «Велмарт».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися до бюджетної комісії щодо виділення коштів на
встановлення світлофорів для пішоходів з кнопкою виклику зеленого світла.
19. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців на прийомі у міського голови
щодо облаштування пішохідного переходу по вул. Пасічна,38 в сторону
Німецького озера.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ нанести дорожню розмітку 1.14.1 «Нерегульований пішохідний
перехід» навпроти буд.№38 по вул. Пасічна в сторону Німецького озера.
Встановити дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний перехід»-2шт. та внести зміни в
схему ОДР.
20. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців на прийомі у міського голови
щодо облаштування зупинки на вул. Витвицького біля магазину «Олімп».
ВИРІШИЛИ:
Після завершення будівництва навпроти магазину «Олімп» буде врахована
дана пропозиція.
21. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Куби А.П. щодо надання дозволу на
в’їзд транспортного засобу через вул. Незалежності до приміщення
Укртелекому в зв’язку з проведенням ремонтних робіт для вивозу будівельного
сміття.
ВИРІШИЛИ:
Погодити в’їзд зі сторони Пасажу Гартенбергів для вивезення
будівельного сміття в нічний час з 22-00год -06-00год. терміном до 01.10.2017р.
22. СЛУХАЛИ: Звернення Петришина Д.Я. щодо розгляду робочого
проекту капітального ремонту проїзної частини та тротуарів по вул. Л. Українки
із збереженням паркомісць на майданчиках для платного паркування відповідно
до рішення виконавчого комітету та затвердженої схеми ОДР. Визначенням
додаткових місць на вул. Л. Українки, 4 (на заїзді до Ратуші) та відміни рішення
КБДР від 31.05.2017р. протокол №6 п. 18.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ спільно з УТіЗ опрацювати питання з ФОП Петришин Д.Я.
23. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт
зупинки автобуса» та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки автобусів» на набережній
ім. Стефаника (біля перехрестя з вул. Левицького).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього
знаку 5.41.1. « Пункт зупинки автобуса»-1шт. та 5.41.2 «Кінець пункту зупинки
автобуса»-1шт. на вул. набережній ім. Стефаника (біля перехрестя з вул.
Левицького) та дорожнього знаку 5.41.1. « Пункт зупинки автобуса»1шт.(навпроти автозаправки «ОККО»).
24. СЛУХАЛИ: Повторне звернення Ткачівського Г.Й. та мешканців
буд.№30 вул. Надвірнянська щодо встановлення двох пристроїв примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля пішохідного переходу між
ЗОШ -№19 і буд.№30 по вул. Надвірнянська.
ВИРІШИЛИ:
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ДЖКПБ встановити два пристрої примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) біля пішохідного переходу між ЗОШ -№19 і буд.№30
по вул. Надвірнянська біля входів до ЗОШ та дитячого садка та встановити
дорожні знаки 1.11 «Пагорб»-2шт. та 3.29 «Обмеження максимальної
швидкості»-2шт.
25. СЛУХАЛИ: Звернення Головного лікаря МДСП Стефанківа Т.Б.
щодо надання дозволу на в’їзд транспортного засобу через вул. Незалежності до
дитячої стоматологічної поліклініки для вивозу металобрухту по вул.
Вітовського,2 (Незалежності,9).
ВИРІШИЛИ:
Погодити в’їзд зі сторони Пасажу Гартенбергів для вивезення
будівельного сміття в нічний час з 22-00год -06-00год. терміном до 01.10.2017р.
26. СЛУХАЛИ: Звернення Карціва Я.П. інваліда ІІ-групи щодо
погодження встановлення пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Коцюбинського,26 встановлення проводиться за
власний кошт.
ВИРІШИЛИ:
Під час розроблення схеми ОДР врахувати пропозиції.
27. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування площадки під зупинку
громадського транспорту навпроти буд.№1 по вул. Кисілевської біля стадіону.
ВИРІШИЛИ:
Залишити без розгляду.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Смачук Н.В. щодо перенесення зупинки яка
знаходиться по вул. Ребета, 48 на вул. Ребета, 6 у зв’язку з поганим
розташуванням даної зупинки.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР.
29. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення туалета в мікрорайоні Каскад (24
Серпня) для водіїв автобусів.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
30. СЛУХАЛИ: Звернення Савчук Р. М. та мешканців вул. Довгої, 85
та Бельведерської, 50, 48 щодо незаконного встановлення індивідуальних
блокираторів обмеження руху автомобілів.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ демонтувати блокиратори на вул. Довга, 85 та Бельведерської,
50, 48.
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31. СЛУХАЛИ: Звернення Дехтяр А. Ю. щодо встановлення острівця
безпеки по вул. Набережна (поруч з будинком Набережна, 2, навпроти
автосалону «Mitsubishi»).
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
32. СЛУХАЛИ: Звернення Івануляка М. щодо облаштування на виході
з вул. Затишна знаків 1.33 «Діти», 1.32 «Пішохідний перехід», зробити на вул. Б.
Хмельницького розмітку пішохідного переходу, напис «Школа» та змонтувати
обмежувач швидкості. А також поновити напис «Школа» на вул. Вовчинецька.
ВИРІШИЛИ:
Погодити нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків.
Відмінити рішення КБДР від 14.04.2017р. №4 п. 13 щодо встановлення
двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський).
33. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Шухевичів, 25 та Товарна,
2 щодо встановлення одностороннього руху вул. Шухевичів та заборонити
стоянку
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
34. СЛУХАЛИ: Повторне звернення ТзОВ «Баумкомфорт» щодо
встановлення футляра для влаштування газопроводу та фекальної каналізації на
вул. І. Мазепи, 160а.
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.
35. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Код Груп» щодо проведення
зовнішньої мережі каналізації виробничо-складських приміщень на вул.
Коновальця, 227а.
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. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Станіславська Теплоенергетична
Компанія» щодо проведення ремонтних робіт на вул. Грушевського, 22а-24.
ВИРІШИЛИ:
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Погодити при умові погодження з ОСББ та 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.
37. СЛУХАЛИ: Звернення Лесик С. Й. щодо підключення комунікацій
води та каналізації на вул. Відкрита, 25.
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.
38. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Кучер Т. В. щодо перекладання
сантехнічних мереж на вул. Горбачевського.
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.
39. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Шерембуд» щодо прокладання
каналізації на вул. Хмельницького, 57.
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.
40. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Дроздов С. В. щодо встановлення
стовпів , які будуть додатково підтримувати бетонні навіси на вул.
Вовчинецька, 194.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити, оскільки дане питання не відноситься до компетенції КБДР.
41. СЛУХАЛИ: Звернення Лісна Л. П. щодо прокладання кабелю до
новозбудованого на вул. Дем’янів Лаз .
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові погодження з власниками житлових будинків та
проведення розкопки із застосуванням огородження та освітлення, з вивозом
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ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням дорожнього покриття
згідно інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
42. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо
прокладання кабелю та встановлення КТП на вул. Медична с. Чукалівка.
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.
43. СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо
прокладання кабелю та встановлення КТП на вул.Симоненка-24 Серпня.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові погодження з УКБ та 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.
44. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Брот» щодо реконструкції
каналізаційної мережі на вул. Вишневського, 17.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові відновлення до 01.11.2017р. та 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.
45. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Брот» щодо підключення мереж
водопроводу та каналізації на вул. Валовій, 3/1.
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.
46. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Козака Л.Я. щодо надання дозволу на
в’їзд у історико-архітектурну частину міста на вул. Незалежності,5 до м-ну
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«Арес» для підвезення
транспортом.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.

товару один раз

в тиждень малогабаритним

47. СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки 1.15
«Велопереїзд» через вул. Галицьку на перехресті вул. Галицька – Пулюя та вул.
Галицька поруч моста.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ не наносити в 2017р. дорожню розмітку 1.15 «Велопереїзд» по вул.
Галицька-Пулюя та вул. Галицька, 64 біля моста.
ДЖКПБ в межах проекту будівництва велодоріжок нанести холодним
пластиком дорожню розмітку 1.15 «Велопереїзд» після облаштування напрямку
виїзду велодоріжок на проїзну частину вул. Галицька-Пулюя та вул. Галицька,
64 біля моста.
48. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Ельдорадо» щодо надання дозволу на
влаштування заїзних кишень для паралельного паркування автомобілів
відносно осі на вул. Незалежності,83.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
49. СЛУХАЛИ: Звернення Муніципальної інспекції з благоустрою
щодо демонтажу самовільно встановленого огородження на вул. Довженка,8,
корпус,1.
ВИРІШИЛИ:
Муніципальній інспекції з благоустрою демонтувати самовільно
встановлення огородження на вул. Довженка,8, корпус,1.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

І.Щурик
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