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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 12 від 09.09.2016року
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:
Войтик В.Г. - член виконавчого комітету міської ради, заступник голови комісії
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;
Коман А.І. – архітектор;
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»;
Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради;
Яковіна О.Б. – ст. інспектор СБДР УПП у м. Івано-Франківську.
Порядок денний:
1. Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика :
1. щодо можливості запровадження правого повороту на наступних
регульованих перехрестях : вул. Микитинецька - поворот на Незалежності;
2. вул. Незалежності-поворот на вул. С.Бандери (при цьому для не
пересічення транспортних потоків передбачити на вул. С.Бандери відділити ліву
і праву смугу суцільною лінією та заборонити паркування на ділянці від
перехрестя до заїзду до драмтеатру);
3. вул. С.Бандери – поворот на вул. Незалежності в бік від центру;
4. вул. Хриплинська - поворот на вул. Незалежності в бік центру;
5. вул. Й.Сліпого – поворот на вул. Незалежності в бік центру;
6. вул. Флотська – Набережна ім. Стефаника в бік мосту;
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7. вул. Ботанічна – Коновальця і вул. Коновальця – Ботанічна;
8. вул. Василіянок – Галицька (при цьому для не пересічення
транспортних потоків передбачити на вул. Галицькій відділити ліву і праву
смугу суцільною лінією та заборонити паркування на ділянці від перехрестя на
100м);
9. вул. Івасюка - Стуса .
2. Звернення головного лікаря Івано-Франківської обласної клінічної
інфекційної лікарні Р.Остяка щодо розроблення заходів по вирішенню
питання безпеки руху в зоні інфекційної лікарні, (встановлення пристрою
примусового зниження швидкості руху (лежачого поліцейського) та дорожніх
знаків обмеження швидкості з двох сторін зони лікувального закладу та
влаштування стоянки на вул. Сагайдачного, навпроти лікарні.Що стосується
стоянки то дане питання розглядалося на КБДР 29.01.16р. де вирішено ДЖКПБ
звернутись до РФ «Львівська залізниця» щодо погодження благоустрою
прилеглої території та звернутись до постійної депутатської комісії з питань
бюджету щодо виділення коштів на влаштування стоянки. У встановленні
знаків відмовити.
3. Звернення Бургай Л.А. щодо приведення у відповідність дорожніх
знаків на перехресті вул. П.Мирного – Достоєвського та встановлення
дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» між будинками №5 і №7 на вул.
Північний бульвар.
4. Звернення ФОП Шаламай І.М. щодо встановлення додаткового
дорожнього знаку з табличкою з 8-00 год. по 21-00 год. з метою вивантаження
товару до магазину « Озерянка » на вул. Короля Данила,37.
5. Звернення Жуковської Н.М. щодо встановлення металічних стовпців
на розі будинку № 6 на вул. Набережна ім. Стефаника.
6. Звернення Брюховецької І.С. щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості руху (лежачого поліцейського) та дорожнього
знаку 3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено» біля будинків № 19, 23, 29
по вул. Блавацького.
7. Звернення ПП Ємця Р.З. щодо надання дозволу на встановлення
дорожнього знаку 5.44 « Місце зупинки таксі» по вул. Тичини на другому місці
поруч з місцем паркування інваліда з боку вул. Новгородської.
8. Звернення мешканців вул. Кисілевської щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості руху (лежачого поліцейського) та
дорожнього знаку 1.33 « Діти » біля будинку № 42 по вул. Кисілевської.
9. Звернення Курпіти Ю.Д. щодо встановлення відповідних дорожніх
знаків , які б забороняли в’їзд у двір посторонніх осіб крім мешканців даних
будинків по вул. Бельведерська,48.
10.
Звернення
Івано-Франківського
міського
соціальнореабілітаційного центру матері та дитини щодо встановлення світлофорного
об’єкту біля зупинки Садова по вул. Набережній ім. Стефаника та встановлення
двох пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачого
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поліцейського) біля будинку №8 «Містечка Милосердя Святого Миколая» по
вул. Вербова , с. Крихівці.
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.
12. Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо встановлення
двох пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачого
поліцейського) на в’їзді та виїзді по вул. Г. Хоткевича біля будинків №50 корп.3
та №50 корп.1 та нанесення розмітки пішохідного переходу «Зебра» в районі
переходу від будинку №54 вул. Г. Хоткевича до зупинки навпроти будинку №77
та переходу через вул. Г. Хоткевича в районі автобусної зупинки кінець будинку
№50 корп.3.
13. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо перекриття
проїзду між будинками №12 та № 12А на вул. Угорницькій.
14. Звернення ГУНП щодо встановлення дорожніх знаків 1.33 «Діти»
відповідно до акту комісійного обстеження умов дорожнього руху ділянок
вулично-шляхової мережі, які прилягають до шкіл м. Івано-Франківська.
15. Звернення директора КП «Електроавтотранс» щодо встановлення
дорожнього знаку 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса» на вул. Василіянок
(поруч церкви).
16. Звернення Швадчук Г.І. щодо встановлення пристрою примусового
зниження швидкості руху (лежачого поліцейського) на перехресті вулиць
Матейка та Куріного Чорноти.
17. Звернення ПриватБанку щодо встановлення дорожнього знаку 3.35
«Стоянку заборонено» на заїзді у двір будинку№24 від вул. Галицької до
стоянки банку 60 метрів.
18. Звернення директора готелю «Під Темплем» щодо розблокування
заїзду на вул. Страчених Націоналістів від філармонії (з обов’язковим
встановленням на місці заїзду засобів обмеження руху та унеможливлення
паркування поруч з «Пам’ятником Страченим» або перенесення засобу
обмеження руху, який встановлено на вул. Вірменська, за перехрестям вул.
Страчених Націоналістів до магазину «Природа» та встановлення додаткового
засобу обмеження руху на вул. Страчених Націоналістів,3 поруч ресторації
«Фабрика» для забезпечення доступу осіб, що працюють в готелі та синагозі,
відвідувачів синагоги та постояльців готелю «Під Темплем» по вул. Страчених
Націоналістів,7А.
19. Звернення мешканців вул. Стуса щодо встановлення дорожнього
знаку 5.35.1 та 5.32.2 «Пішохідний перехід» та нанесення дорожньої розмітки
1.14.1 «Зебра» між №13А та №13 по вул. Стуса.
20. Звернення директора Івано-Франківської спеціалізованої дитячоюнацької спортивної школи олімпійського резерву №1 щодо встановлення
та облаштування велопарковки з розрахунку 14-16 місць на вул.Лепкого,19Б.
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21. Звернення ПП Петришина Д. Я. щодо погодження розташування
паркувальних апаратів на майданчиках платного паркування згідно схем та
перенесення дорожнього знаку «Платна парковка» в сторону філармонії на вул.
Міцкевича.
22. Звернення Хомко Ю.О. щодо встановлення пристрою примусового
зниження швидкості руху (лежачого поліцейського) у дворі будинку №20 по
вул. Пасічна.
23. Звернення Управління патрульної поліції в м. Івано-Франківську
на виконання доручення міського голови Марцінківа Р.Р. 06.09.2016 року
проведено заходи щодо покращення стану безпеки дорожнього руху на вул.
Крихівецькій та на під’їзді до м. Івано-Франківська зі сторони с. Угринів. За
результатами комісійних обстежень вирішено подати на розгляд комісії БДР
пропозицію щодо виконання наступних заходів:
1). Розробити проект організації дорожнього руху на вул. Крихівецькій.
2). На автодорозі Н-09 «Мукачеве-Львів» влаштувати два нерегульованих
пішохідних переходи на км 319+200 та км 319+350 з шумовими стрічками та
освітлення дорожніх знаків;
3). На автодорозі Н-09 «Мукачеве-Львів» на ділянці дороги з 319км до 324 км
відремонтувати освітлення проїзної частини.
24. Звернення Катамай І. Р. щодо встановлення дорожніх знаків з
відповідними табличками на майданчику для платного паркування на вул.
Низовій.
25. Звернення Тижука П.О. щодо встановлення дорожнього знаку 5.33
«Пішохідна зона» під знаком «Рух заборонено» по вул. Заклинських,№2, №4.
26. Звернення Хвальбота П.М. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для прокладання газопостачання по вул. Залізнична, 3.
27. Звернення Лисака В.В. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для прокладання мереж газопостачання до житлового
багатоповерхового будинку по вул. Кривоноса, 5а.
28. Звернення ТзОВ Тенко щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для прокладання газопостачання до багатоповерхового
житлового будинку по вул. Бельведерська 23в.
29. Звернення ТзОВ «Станіславміськбуд» щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт по вул. Мельника
30. Звернення Кец С.С. щодо надання дозволу на проведення земельних
робітдля проведення мереж водопостачання та каналізації по вул.Фіголя 19
31.Звернення Пукаляк Р.Є. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для проведення мережі водопостачання та каналізації по вул.
Фіголя .
32. Звернення Назарука І.В. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт по вул. Сухомлинського 6\2
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33. Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту», щодо надання дозволу
на проведення земельних робіт для викорчовування кореня зрізаного
дерева(тополя) по вул. Ребета, 3
34. Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту» щодо надання дозволу
на проведення земельних робіт для облаштування заїзду до земельної ділянки
по вул. Ребета, 3
35. Звернення ДМП «Івано-Франківськтеплокомененерго» щодо
надання дозволу на проведення земельних робіт для прокладання теплової
мережі вул. Сорохтея , 14а
36. Звернення ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія»,
щодо надання дозволу на проведення земельних робіт для розкопки
тепломережі та проведення ремонтних робіт по вул. А.Сорохтея, 31.
37. Звернення ПП Вамбуд щодо надання дозволу на проведення
земельнихробіт для прокладання електричних мереж по вул. Виноградна
Крихівецька - Довженка в крихівці.
38. Звернення Прокіпчук В.П. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для прокладання електрокабеля по вул. Лозова.
39. Звернення Караїм М.І. щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для проведення води для житлового будинку по вул. Миру
122а.
40. Звернення ПП Автотехсервіс щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для прокладання каналізації по вул. С.Стрільців, 68
41. ТзОВ «БРОТ» щодо надання дозволу на проведення земельних робіт
для прокладання водопроводу на вул. Марійки Підгірянки на ділянці від
Незалежності до Стефаника.
42. ТзОВ «ПБС» щодо надання дозволу на проведення земельних робіт
для проведення робіт з капітального ремонту вулиці Кармелюка
43. Звернення БО «Тепле місто» щодо надання дозволу та сприяння у
встановленні стійок підзарядки для електромобілів європейського зразка.
44. Звернення директора ТОВ «Івано-Франківськавтодор» щодо
встановлення дорожніх знаків 4.12 «Доріжка для велосипедистів» на вело
доріжці на вул. Довженка не парна сторона в кількості 12шт.
45. Звернення начальника УКБ В.Ковальчука щодо надання дозволу
підрядним організаціям проведення капітального ремонту вулиць м. ІваноФранківська після погодження з управлінням патрульної поліції в м. ІваноФранківську.

1.СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету В. Войтика :
1. щодо можливості запровадження правого повороту на наступних
регульованих перехрестях : вул. Микитинецька - поворот на Незалежності;
2. вул. Незалежності-поворот на вул. С.Бандери (при цьому для не
пересічення транспортних потоків передбачити на вул. С.Бандери відділити ліву
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і праву смугу суцільною лінією та заборонити паркування на ділянці від
перехрестя до заїзду до драмтеатру);
3. вул. С.Бандери – поворот на вул. Незалежності в бік від центру;
4. вул. Хриплинська - поворот на вул. Незалежності в бік центру;
5. вул. Й.Сліпого – поворот на вул. Незалежності від центру;
6. вул. Флотська – Набережна ім. Стефаника в бік мосту;
7. вул. Ботанічна – Коновальця і Коновальця –Ботанічна;
8. вул. Василіянок – Галицька (при цьому для не пересічення
транспортних потоків передбачити на вул. Галицькій відділити ліву і праву
смугу суцільною лінією та заборонити паркування на ділянці від перехрестя на
100м);
9. вул. Івасюка - Стуса.
ВИРІШИЛИ:
1. КП «Івано-Франківськ Міськсвітло» встановити зелену стрілку правого
повороту на наступних регульованих перехрестях:
1. вул. Микитинецька - поворот на Незалежності;
2. вул. Незалежності-поворот на вул. С.Бандери (при цьому для не
пересічення транспортних потоків передбачити на вул. С.Бандери відділити ліву
і праву смугу суцільною лінією та заборонити паркування на ділянці від
перехрестя до заїзду до драмтеатру);
3. вул. С.Бандери – поворот на вул. Незалежності в бік від центру;
4. вул. Хриплинська - поворот на вул. Незалежності в бік центру;
5. вул. Івасюка - вул. Стуса.
2. ГУНП взяти під контроль вул. Незалежності-поворот на вул. С.Бандери;
3. ДЖКПБ для не пересічення транспортних потоків на вул. С.Бандери
відділити ліву і праву смугу суцільною лінією;
4. УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 3.34
«Зупинку заборонено» на початку вул. Бандери (біля драмтеатру) з табличкою
до дорожнього знаку 7.2.1 «Зона дії».
2.СЛУХАЛИ: Звернення головного лікаря Івано-Франківської
обласної клінічної інфекційної лікарні Р.Остяка щодо розроблення заходів по
вирішенню питання безпеки руху в зоні інфекційної лікарні, (встановлення
пристрою примусового зниження швидкості руху (лежачого поліцейського) та
дорожніх знаків обмеження швидкості з двох сторін зони лікувального закладу
та влаштування стоянки на вул. Сагайдачного, навпроти лікарні.Що стосується
стоянки то дане питання розглядалося на КБДР 29.01.16р. де вирішено ДЖКПБ
звернутись до РФ «Львівська залізниця» щодо погодження благоустрою
прилеглої території та звернутись до постійної депутатської комісії з питань
бюджету щодо виділення коштів на влаштування стоянки. У встановленні
знаків відмовити.
ВИРІШИЛИ:
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ДЖКПБ розробити проектні пропозиції щодо влаштування стоянки і
заходів безпеки руху в зоні інфекційної лікарні та погодити з Львівською
залізницею.
3.СЛУХАЛИ: Звернення Бургай Л.А. щодо приведення у відповідність
дорожніх знаків на перехресті вул. П.Мирного – Достоєвського та встановлення
дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» між будинками №5 і №7 на вул.
Північний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» :
1. Демонтувати дорожній знак 5.29.1 «Тупик» на вул. П.Мирного –
Достоєвського (оскільки дана вулиця є проїзною);
2. Встановити дорожній знак 5.31 «Житлова зона» між будинками №5 і №7 на
вул. Північний бульвар.
4.СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Шаламай І.М. щодо встановлення
додаткового дорожнього знаку з табличкою з 8-00 год. по 21-00 год. з метою
вивантаження товару до магазину « Озерянка » на вул. Короля Данила,37.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Дорожнього знаку, який б дозволяв здійснювати парковку з
метою вивантаження товару на зупинці громадського транспорту в правилах
дорожнього руху немає.
5.СЛУХАЛИ: Звернення Жуковської Н.М. щодо встановлення
металічних стовпців на розі будинку № 6 на вул. Набережна ім. Стефаника.
ВИРІШИЛИ:
Управителю будинку врахувати дані пропозиції щодо встановлення
металічних стовпців на розі будинку № 6 на вул. Набережна ім. Стефаника під
час проведення благоустрою дворової території.
6.СЛУХАЛИ: Звернення Брюховецької І.С. щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості руху (лежачого поліцейського) та
дорожнього знаку 3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено» біля будинків
№ 19, 23, 29 по вул. Блавацького.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Даний проїзд по вул. Блавацького біля будинків № 19, 23, 29
не є небезпечним.
7.СЛУХАЛИ: Звернення ПП Ємця Р.З. щодо надання дозволу на
встановлення дорожнього знаку 5.44 « Місце зупинки таксі» по вул. Тичини на
другому місці поруч з місцем паркування інваліда з боку вул. Новгородської.
ВИРІШИЛИ:
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Відмовити. Відповідно до рішення виконавчого комітету проведено конкурс
з визначення операторів та визначено переможця по паркувальному майданчику
на вул. Тичини ФОП Петришин Д.Я.
8.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Кисілевської щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості руху (лежачого
поліцейського) та дорожнього знаку 1.33 « Діти » біля будинку № 42 по вул.
Кисілевської.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити пристрій примусового зниження швидкості руху
(лежачого поліцейського) біля будинку № 42 по вул. Кисілевської.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки з двох сторін від
пристрою примусового зниження швидкості руху (лежачого поліцейського)1.33
«Діти», 1.11 «Пагорб», 3.29«Обмеження максимальної швидкості».
9.СЛУХАЛИ: Звернення Курпіти Ю.Д. щодо встановлення відповідних
дорожніх знаків , які б забороняли в’їзд у двір посторонніх осіб крім мешканців
даних будинків по вул. Бельведерська,48.
ВИРІШИЛИ:
Встановлення дорожнього знаку відмовлено.
10.СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківського міського соціальнореабілітаційного центру матері та дитини щодо встановлення світлофорного
об’єкту біля зупинки Садова по Набережній ім. Стефаника та встановлення
двох пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачого
поліцейського) біля будинку №8 «Містечка Милосердя Святого Миколая» по
вул. Вербова , с. Крихівці.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися з листом в УКБ ОДА щодо встановлення
світлофорного об’єкту біля зупинки Садова по Набережній ім. Стефаника.
ДЖКПБ встановити пристрій примусового зниження швидкості руху
(лежачого поліцейського) біля будинку №8 «Містечка Милосердя Святого
Миколая» по вул. Вербова , с. Крихівці.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки з двох сторін
від пристрою примусового зниження швидкості руху (лежачого
поліцейського)1.11 «Пагорб» та 3.29«Обмеження максимальної швидкості».
11.СЛУХАЛИ: 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.
ВИРІШИЛИ
Погодити.
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ДЖКПБ перенести та встановити обмежувальні стовпчики з вул.
Галицької - площа Ринок від ресторану «Франко» до «Салону обрядового
мистецтва» на вул. Галицька - Л. Українки.
12.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо
встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості руху (лежачого
поліцейського) на в’їзді та виїзді по вул. Г. Хоткевича біля будинків №50 корп.3
та №50 корп.1 та нанесення розмітки пішохідного переходу «Зебра» в районі
переходу від будинку №54 вул. Г. Хоткевича до зупинки навпроти будинку №77
та переходу через вул. Г. Хоткевича в районі автобусної зупинки кінець будинку
№50 корп.3.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ нанести розмітку пішохідний перехід «Зебра» в районі переходу
від будинку №54 вул. Г. Хоткевича до зупинки навпроти будинку №77 та
переходу через вул. Г. Хоткевича в районі автобусної зупинки кінець будинку
№50 корп.3.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.35.1 та 5.32.2
«Пішохідний перехід».
13.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
перекриття проїзду між будинками №12 та № 12А на вул. Угорницькій.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити пристрій примусового зниження швидкості руху
(лежачий поліцейський) між будинками №12 та № 12А на вул. Угорницькій та
відкрити проїзд біля будинку № 54 на вул. Хоткевича.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак з двох сторін
пристрою примусового зниження швидкості руху (лежачий поліцейський) між
будинками №12 та № 12А на вул. Угорницькій 1.11«Пагорб» та 3.29
«Обмеження максимальної швидкості».
14.СЛУХАЛИ: Звернення ГУНП щодо встановлення дорожніх знаків
1.33 «Діти» відповідно до акту комісійного обстеження умов дорожнього руху
ділянок вулично-шляхової мережі, які прилягають до шкіл м. ІваноФранківська.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення дорожніх знаків 1.33 «Діти» відповідно до акту
комісійного обстеження.
15.СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» щодо
встановлення дорожнього знаку 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса» на вул.
Василіянок (поруч церкви).
ВИРІШИЛИ:
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Дозволити зупинку тролейбусів з 6.00год. до 7.00год. ранку без встановлення
дорожнього знаку 5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса» на вул. Василіянок
(поруч церкви).
16.СЛУХАЛИ: Звернення Швадчук Г.І. щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості руху (лежачого поліцейського) на перехресті
вулиць Матейка та Куріного Чорноти.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Пристрій примусового зниження швидкості руху (лежачий
поліцейський) встановлений неподалік на перехресті вул. Матейки – Львівська.
17.СЛУХАЛИ: Звернення ПриватБанку щодо встановлення дорожнього
знаку 3.35 «Стоянку заборонено» на заїзді у двір будинку№24 від вул. Галицької
до стоянки банку 60 метрів.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. На ділянці даного заїзду стоянка автомобілів не здійснюється та
не передбачена.
18.СЛУХАЛИ: Звернення директора готелю «Під Темплем» щодо
розблокування заїзду на вул. Страчених Націоналістів від філармонії (з
обов’язковим встановленням на місці заїзду засобів обмеження руху та
унеможливлення паркування поруч з «Пам’ятником Страченим» або
перенесення засобу обмеження руху, який встановлено на вул. Вірменська, за
перехрестям вул. Страчених Націоналістів до магазину «Природа» та
встановлення додаткового засобу обмеження руху на вул. Страчених
Націоналістів,3 поруч ресторації «Фабрика» для забезпечення доступу осіб, що
працюють в готелі та синагозі, відвідувачів синагоги та постояльців готелю
«Під Темплем» по вул. Страчених Націоналістів,7А.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
Даний відрізок проїжджої частини вул. Страчених Націоналістів відведений
для пішоходів та облаштований відповідними дорожніми знаками. Паркування
поруч з «Пам’ятником Страченим» заборонено. Запропоновано користуватися
заїздом до готелю «Під Темплем» по вул. Вірменській оскільки даний
блокиратор не працює.
19.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Стуса щодо встановлення
дорожнього знаку 5.35.1 та 5.32.2 «Пішохідний перехід» та нанесення
дорожньої розмітки 1.14.3 «Зебра» між №13А та №13 по вул. Стуса.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ нанести розмітку пішохідного переходу 1.14.3 «Зебра» між №13А
та №13 по вул. Стуса.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 5.35.1 та 5.32.2
«Пішохідний перехід».
___________________________________________________________________________
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua

ПРОТОКОЛ № 12 від 09.09.2016року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 16

20.СЛУХАЛИ:
Звернення
директора
Івано-Франківської
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву
№1 щодо встановлення та облаштування велопарковки з розрахунку 14-16 місць
на вул.Лепкого,19Б.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення та облаштування велопарковки з розрахунку 1416 місць за власні кошти у дворі школи на вул. Лепкого,19Б.
21.СЛУХАЛИ: Звернення ПП Петришина Д. Я. щодо погодження
розташування паркувальних апаратів на майданчиках платного паркування
згідно схем та перенесення дорожнього знаку «Платна парковка» в сторону
філармонії на вул. Міцкевича.
ВИРІШИЛИ:
Погодити розташування паркувальних апаратів на майданчиках платного
паркування згідно схем по вул. Тичини, вул. Шопена, вул. Новгородська
(навпроти промислового ринку), вул. Новгородська,30, пл. Міцкевича, вул. Лесі
Українки, вул. Сотника Мартинця, вул. Північний бульвар, вул. Привокзальна,1,
Площа Привокзальна.
Відмовити у перенесенні дорожнього знаку «Платна парковка» в сторону
філармонії на вул. Міцкевича оскільки подана схема організації дорожнього
руху не відповідає дійсності.
22.СЛУХАЛИ: Звернення Хомко Ю.О. щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості руху (лежачого поліцейського) у дворі
будинку №20 по вул. Пасічна.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити оскільки даний проїзд не є небезпечним.
23.СЛУХАЛИ: Звернення Управління патрульної поліції в м. ІваноФранківську на виконання доручення міського голови Марцінківа Р.Р.
06.09.2016 року проведено заходи щодо покращення стану безпеки дорожнього
руху на вул. Крихівецькій та на під’їзді до м. Івано-Франківська зі сторони с.
Угринів. За результатами комісійних обстежень вирішено подати на розгляд
комісії БДР пропозицію щодо виконання наступних заходів:
1). Розробити проект організації дорожнього руху на вул. Крихівецькій.
2). На автодорозі Н-09 «Мукачеве-Львів» влаштувати два нерегульованих
пішохідних переходи на км 319+200 та км 319+350 з шумовими стрічками та
освітлення дорожніх знаків;
3). На автодорозі Н-09 «Мукачеве-Львів» на ділянці дороги з 319км до 324 км
відремонтувати освітлення проїзної частини.
ВИРІШИЛИ:
Міська комісія з безпеки дорожнього руху підтримує запропоновані
заходи щодо покращення стану безпеки дорожнього руху. Голові с/ради
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с.Крихівці звернутися в
запропонованих заходів.

Службу

автомобільних

доріг

для

виконання

24.СЛУХАЛИ: Звернення Катамай І. Р. щодо встановлення дорожніх
знаків з відповідними табличками на майданчику для платного паркування на
вул. Низовій.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ звернутись з письмовим листом для надання схеми організації
дорожнього руху.
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки відповідно до
схеми організації дорожнього руху по вул. Низовій.
25.СЛУХАЛИ: Звернення Тижука П.О. щодо встановлення дорожнього
знаку 5.33 «Пішохідна зона» під знаком «Рух заборонено» по вул.
Заклинських,№2, №4.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна зона»,
оскільки на даній частині проїзду встановлено шлагбаум та дорожній знак 3.1
«Рух заборонено».
26.СЛУХАЛИ: Звернення Хвальбота П.М. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання газопостачання по вул.
Залізнична, 3.
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.
27. СЛУХАЛИ: Звернення Лисака В.В. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання мереж газопостачання до
житлового багатоповерхового будинку по вул. Кривоноса, 5а.
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.
28. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ Тенко щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання газопостачання до
багатоповерхового житлового будинку по вул. Бельведерська 23в.
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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;
- проводити роботи в нічний час зі встановленням відповідних знаків;
- муніципальній інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
29. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «Станіславміськбуд» щодо надання
дозволу на проведення земельних робіт по вул. Мельника.
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.
30. СЛУХАЛИ: Звернення Кец С.С. щодо надання дозволу на
проведення земельних робітдля проведення мереж водопостачання та
каналізації по вул.Фіголя 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.
31. СЛУХАЛИ: Звернення Пукаляк Р.Є. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для проведення мережі водопостачання та
каналізації по вул. Фіголя .
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.
32. СЛУХАЛИ: Звернення Назарука І.В. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт по вул. Сухомлинського 6\2.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови встановлення сигнальних стрічок.
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33 СЛУХАЛИ:. Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту», щодо
надання дозволу на проведення земельних робіт для викорчовування кореня
зрізаного дерева(тополя) по вул. Ребета, 3.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступну КБДР.
34. СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Фонд розвитку інваспорту» щодо
надання дозволу на проведення земельних робіт для облаштування заїзду до
земельної ділянки по вул. Ребета, 3.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступну КБДР.
35.СЛУХАЛИ:
Звернення
ДМП
«ІваноФранківськтеплокомененерго» щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для прокладання теплової мережі вул. Сорохтея, 14а.
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 надання дозволу на проведення земельних робіт для розкопки
тепломережі та проведення ремонтних робіт по вул. А.Сорохтея, 31.
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.
37. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Вамбуд щодо надання дозволу на
проведення земельнихробіт для прокладання електричних мереж по вул.
Виноградна Крихівецька - Довженка в крихівці.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступну КБДР.
38. СЛУХАЛИ: Звернення Прокіпчук В.П. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання електрокабеля по вул. Лозова.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступну КБДР.
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39. СЛУХАЛИ: Звернення Караїм М.І. щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для проведення води для житлового будинку по
вул. Миру 122а.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступну КБДР.
40. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Автотехсервіс щодо надання дозволу на
проведення земельних робіт для прокладання каналізації по вул. С.Стрільців, 68
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступну КБДР.
41. СЛУХАЛИ: ТзОВ «БРОТ» щодо надання дозволу на проведення
земельних робіт для прокладання водопроводу на вул. Марійки Підгірянки на
ділянці від Незалежності до Стефаника.
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.
42. СЛУХАЛИ: ТзОВ «ПБС» щодо надання дозволу на проведення
земляних робіт для проведення робіт з капітального ремонту вулиці Кармелюка
ВИРІШИЛИ:
Погодити. Встановити інформаційно-попереджувальні щити.
43. СЛУХАЛИ: Звернення БО «Тепле місто» щодо надання дозволу та
сприяння у встановленні стійок підзарядки для електромобілів європейського
зразка.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. Два крайні місця з правої сторони на парковці біля Івано –
Франківської міської ради навпроти Ощадбанку по вул. Грушевського, 19.
44.
СЛУХАЛИ:
Звернення
директора
ТОВ
«ІваноФранківськавтодор» щодо встановлення дорожніх знаків 4.12 «Доріжка для
велосипедистів» на велодоріжці на вул. Довженка непарна сторона в кількості
12шт.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки 4.12 «Доріжка
для велосипедистів» на вул. Довженка не парна сторона в кількості 12шт.
45. СЛУХАЛИ: Звернення начальника УКБ В.Ковальчука щодо
надання дозволу підрядним організаціям проведення капітального ремонту
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вулиць м. Івано-Франківська після погодження з управлінням патрульної поліції
в м. Івано-Франківську.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.

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

М.Вітенко

І.Щурик

___________________________________________________________________________
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua

ПРОТОКОЛ № 12 від 09.09.2016року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 16

