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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 13 від 19.09.2017року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Оригінал: управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
копії: згідно з реєстром розсилки

Заступник голови: В. Войтик - заступник голови міської комісії з питань
безпеки дорожнього руху;
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;
Авраменко В. В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Кузик Я.Б. – ведучий інженер ВТВ управління капітального будівництва
виконавчого комітету міської ради;
Заяць Б. В. – головний спеціаліст генерального плану міста Департаменту
містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради;
Царьов В.С. - начальник сектору безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в м. Івано Франківську;
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано - Франківськавтодор»;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Задорожняк І.М. – начальник першої Державної пожежно-рятувальної частини
УДСНС в Івано – Франківській області;
Палков В. М. – представник громадської організації асоціації інвалідів ВОІ
СОІУ.
Порядок денний:
1.Звернення депутата міської ради Кулинич І. М. щодо встановлення двох
дорожніх знаків 1.33 «Діти» біля дошкільного навчального закладу №1
«Калинонька» на вул. Вовчинецькій.
2 Звернення Глеба Б. П.(дитина війни) щодо перенесення лежачого
поліцейського від будинку 42А по вул. Миру.
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3.Щодо монтажу двох металічних стовпчиків на лінії встановлення боллардів
на вул. Мельничука – Крушельницької для обмеження руху транспорту.
4. Колективне звернення мешканців вул. Г.Хоткевича з проханням
встановити зупинку громадського транспорту на початку вул. Г.Хоткевича перед
СТО «Мега-ОМ» з міста.
5.Звернення Калабайди Я.М. щодо встановлення дорожнього знаку або
засобів обмеження руху на відрізку дороги по вул. Чорновола від буд.№1-7 для
заборони паркування автомобілів на тротуарі, які перешкоджають руху
автотранспорту по вул. Чорновола.
6.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).
7.Звернення Мельника В. В. щодо встановлення дорожніх знаків заборони
паркування та встановлення перильного загородження перед зеленою зоною у
дворі буд.№124 по вул. Федьковича.
8. Щодо перенесення навісу зупинки громадського транспорту з вул.
Дністровська, 26 на вул. К. Данила – Ленкавського (біля колишнього візового
центру зі зміщенням на 30м. в сторону вул. Мазепи) та з вул. Вовчинецька
(Велес) на вул. Галицьку(Княгинин), а також перенесення зупинки
громадського транспорту з вул. Тисменицька(біля моста за перехрестя з вул.
Декабристів).
9. Щодо встановлення дорожніх знаків:
1) 5.29.1 «Тупик»
-вул. Дорошенка(при в’їзді на запасні поля стадіону «Рух».
2) 5.41.1 «Пункт зупинки громадського транспорту»
-вул. Привокзальна(біля центрального входу у вокзал);
-вул. Довженка перед кільцем Чорновола);
-вул. Івасюка(біля автостоянки, з міста);
-вул.Є.Коновальця(ТЦ «Велмарт» в місто);
-вул.Г.Хоткевича50к.3;
- вул. Довженка(перед кільцем вул. Мазепи).
3)5.41.3 «Пункт зупинки тролейбуса»
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-вул. Бандери (комерційний коледж в місто).
4) 2.3 «Головна дорога»
-вул. Бандери(перед перехрестям з вул. Побутова з двох сторін);
-вул. Петлюри(Хлібокомбінат перед перехрестям в сторону вул.Довженка);
-вул. Бандери(перед перехрестям з вул. С.Стецько з двох сторін);
-вул. Коновальця – Сорохтея(з двох сторін перед перехрестям );
-вул. Мазепи – Дорошенка(з двох сторін перед перехрестям);
-вул. Незалежності - Бандери(з двох сторін перед перехрестям);
-вул. Довженка - Сухомлинського(з двох сторін перед перехрестям);
-вул. Хоткевича – Реміснича(з двох сторін перед перехрестям);
-вул.Привокзальна - Грюнвальдська( з двох сторін перед перехрестям).
10. Щодо нанесення дорожньої розмітки по бруківці, яка би відділяла місця
для паркування зі сторони вул. Мельничука(біля міської ради).
11. Звернення УПП щодо нанесення дорожньої розмітки :
-вул. С.Стрільців(перед перехрестям вул. Мазепи - С.Стрільців)для заборони
паркування перед світлофорним об’єктом;
-вул. Переясловська 27(біля Ів. –Франківського обласного бюро медико –
соціальної експертизи)-парковки для інвалідів.
12. Щодо перенесення пішохідного переходу по вул. Миру від м-ну «Маневр»
в сторону вул. Вінницька за перехрестя.
13.Повторне звернення Олійника В. В. щодо ліквідації зупинки громадського
транспорту на вул. Деповська, 19 (перед автомийкою).
14. Звернення педагогічного,учнівського та батьківського колективу
ЗШ№6 І-ІІІ ступенів щодо встановлення засобів обмеження руху «лежачого
поліцейського», а саме:
-біля пішохідного переходу на вул. Блавацького поруч церкви;
-біля старих корпусів школи та шкільного стадіону.
15. Звернення гр. Людкевич З. Я.(інвалід І-групи) щодо перенесення
дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» з перехрестя вулиць Сахарова –
Коновальця до управління національної поліції та зміни суцільної лінії розмітки
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1.1 на 1.6 навпроти буд. №17 по вул. Сахарова для можливості зупинки
навпроти будинку.
16.Щодо встановлення сферичного дзеркала, а саме:
-вул. Сагайдачного на перехресті з вул. Б. Хмельницького;
-вул. Сагайдачного на перехресті з вул. Максимовича;
-вул. Височана,18 біля ТзОВ «Агромаш».
17.Звернення радника міського голови Маркути І. Т. щодо проведення
відповідних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у мікрорайоні
«Пасічна», а саме:
- збільшити інтервал зеленого світлофора на розі вулиць «Галицька» та
«Целевича» що дозволить більшу пропускну здатність автомобілів на виїзд та
в’їзд у місто, а також усунути проблему повороту на головну дорогу з вулиць
Пасічна та Тролейбусна;
- зменшити інтервал зеленого світлофора на розі вулиць «Галицька»та
«Добролюбова», що дозволить громадському транспорту мати пріоритет ніше
право в’їзду в місто за транзитні автомобілі;
-зупинку ГТ на розі вулиць «Галицька» та «Целевича»(на в’їзд в місто, останню
перед мостом) ліквідувати у зв’язку із розташуванням іншої на відстані 200
метрів;
- збільшити інтервал зеленого світлофора на розі вулиць «Галицька» та
«Василіянок», а саме поворот на ліво для автомобілів, що рухаються в сторону
центру;
- нанести розмітку у дві полоси для повороту наліво та направо для автомобілів,
що з’їзжають з моста на набережну ім. Стефаника, що унеможливить скупчення
автомобілів на самому мості.
- зробити заїзну кишеню на зупинці «Музична школа» по вул. Галицька,
заборонити стоянку та зупинку автомобілів від транспортної розв’язки і до
вказаної зупинки.
18.Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо облаштування двох
пішохідних переходів на вул. Микитинецькій біля заводу іграшок «Інтелком»
та на повороті вул. Об’їздова.
19.Звернення Гев’юк М. М. щодо нанесення дорожньої розмітки 1.14.1
«Пішохідний перехід» біля будику 2А на вул. Пасічна навпроти зупинки ГТ.
20.Звернення мешканців вул. Шопена щодо заборони в’їзду вантажних
автомобілів з будівельними матеріалами до будівництва нової церкви на
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Гетьманській горі на валах в зв’язку з цим просять відмінити рішення, яке було
ухвалено на сесії міської ради про проїзд по вул. Шопена.
21.Колективне звернення мешканців мікрорайону «Опришівці», вчителі та
батьки учнів школи №6 щодо:
-проведення реконструкції перехрестя Коновальця-Блавацького з метою
підвищення безпеки усіх учасників дорожнього руху;
-встановлення острівців безпеки;
-освітлення пішохідного переходу;
-нанесення дорожньої розмітки;
-вирішення питання з порушенням ПДР при виїзді з кишені ГТ та таксі на
зупинці «Аеропорт» на червоне світло та встановлення знаку 1.33 «Діти».
22.Звернення Лесик М. С. щодо заборони наскрізного проїзду транспорту та
встановлення обмежуючих пристроїв по вул. Галицькій, 118-120.
23.Звернення мешканців вул. Чайковського (район Майзлі) щодо
відновлення знаку про заборону руху вантажного транспорту по вул.
Чайковського (12 підписів).
24.Звернення мешканців вул. Чорновола, 140, 142, 144 щодо заборони
демонтажу блоків (які блокують проїзд до гаражів) між будинками по вул.
Чорновола, 140, 142, 144
25.Звернення ПП «Прикарпаття і К» щодо прокладання газопроводу на вул.
Мазепи, 144.
26.Звернення Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ «Просвіта» щодо
прокладання електричного кабелю від ТП83 до Народного дому «Просвіта» на
вул. Грушевського, 18.
27.Звернення, ТОВ «Електрік Груп» щодо ремонту електрокабелю на вул.
Коновальця, 100.
28.Звернення, ТОВ «Електрік Груп» щодо ремонту електрокабелю на вул.
Галицька, 112г та вул. Галицька, 112ж.
29.Звернення, ТОВ «Електрік Груп» щодо ремонту електрокабелю на вул.
Хіміків.
30.Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо прокладання кабелю на вул.
Січових Стрільців, 15.
31.Звернення Юрчишин А. М. щодо проведення гідроізоляції на вул. Стуса,
25, перукарня «Єва».
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32.Звернення Дичик З. І. щодо підведення води і відведення каналізації на розі
вулиць Хоткевича-Молодіжної.
33.Звернення мешканців будинків Бельведерська, 50-Довга, 85 щодо
демонтажу самовільно встановлених паркувальних жабок.
34.Звернення Словака В. Ю. щодо демонтажу воріт на вул. Привокзальна, 9.
35.Щодо цілодобової роботи світлофорних об’єктів на вул. Крихівецькій для
зменшення аварійності.
36.Звернення ТОВ «Івано - Франківськавтодор» щодо надання дозволу на
перекриття вул. Любачівського для здійснення капітального ремонту проїзної
частини вулиці.

1.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Кулинич І. М. щодо
встановлення двох дорожніх знаків 1.33 «Діти» біля дошкільного навчального
закладу №1 «Калинонька» на вул. Вовчинецькій.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після укладення договору на закупівлю робіт з встановлення
дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 1.33 «Діти»-2шт.
2.СЛУХАЛИ: Звернення Глеба Б. П.(дитина війни) щодо перенесення
лежачого поліцейського від будинку 42А по вул. Миру.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити питання щодо перенесення лежачого поліцейського від
будинку 42А по вул. Миру.

3.СЛУХАЛИ: Щодо монтажу двох металічних стовпчиків на лінії
встановлення боллардів на вул. Мельничука – Крушельницької для обмеження
руху транспорту.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
4.СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вул. Г. Хоткевича з
проханням встановити зупинку громадського транспорту на початку вул. Г.
Хоткевича перед СТО «Мега - ОМ» з міста.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.41.1. « Пункт зупинки автобуса»-1шт., 5.41.2 «Кінець пункту зупинки
автобуса»-1шт.

5.СЛУХАЛИ: Звернення Калабайди Я.М. щодо встановлення
дорожнього знаку або засобів обмеження руху на відрізку дороги по вул.
Чорновола від буд.№1-7 для заборони паркування автомобілів на тротуарі, які
перешкоджають руху автотранспорту по вул. Чорновола.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.

6.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:
Погодити за власні кошти встановлення двох дорожніх знаків для
маршрутного орієнтування громадян, індивідуального проектування по вул.
Коновальця, 433.
7.СЛУХАЛИ: Звернення Мельника В. В. щодо встановлення дорожніх
знаків заборони паркування та встановлення перильного загородження перед
зеленою зоною у дворі буд.№124 по вул. Федьковича.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити на газоні металічні стовпчики.

8.СЛУХАЛИ: Щодо перенесення навісу зупинки громадського
транспорту з вул. Дністровська, 26 на вул. К. Данила – Ленкавського (біля
колишнього візового центру зі зміщенням на 30м. в сторону вул. Мазепи) та з
вул. Вовчинецька (Велес) на вул. Галицьку(Княгинин), а також перенесення
зупинки громадського транспорту з вул. Тисменицька(біля моста за перехрестя
з вул. Декабристів).
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ВИРІШИЛИ:
1.Погодити перенесення навісу зупинки громадського транспорту з вул.
Дністровська, 26 на вул. К. Данила – Ленкавського та з вул. Вовчинецька (Велес)
на вул. Галицьку(Княгинин), з вул.Княгини на вул.Микитинецьку.
ДЖКПБ та УТІЗ з виходом на місце визначити місце встановлення навісу
на вул. К. Данила – Ленкавського поруч м-ну «Озерянка».
2.Погодити перенесення зупинки громадського транспорту з
Тисменицька(біля моста за перехрестя з вул. Декабристів).

вул.

КП «МДК» перенести дорожній знак 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та
стійку з переліком маршрутних транспортних засобів за перехрестя з вул.
Декабристів.

9.СЛУХАЛИ: Щодо встановлення дорожніх знаків:
1) 5.29.1 «Тупик»
-вул. Дорошенка(при в’їзді на запасні поля стадіону «Рух».
2) 5.41.1 «Пункт зупинки громадського транспорту»
-вул. Привокзальна(біля центрального входу у вокзал);
-вул. Довженка перед кільцем Чорновола);
-вул. Івасюка(біля автостоянки, з міста);
-вул.Є.Коновальця(ТЦ «Велмарт» в місто);
-вул.Г.Хоткевича50к.3;
- вул. Довженка(перед кільцем вул. Мазепи).
3)5.41.3 «Пункт зупинки тролейбуса»
-вул. Бандери (комерційний коледж в місто).
4)2.3 «Головна дорога»
-вул. Бандери(перед перехрестям з вул. Побутова з двох сторін);
-вул. Петлюри(Хлібокомбінат перед перехрестям в сторону вул. Довженка);
-вул. Бандери(перед перехрестям з вул. С.Стецько з двох сторін);
-вул. Коновальця – Сорохтея(з двох сторін перед перехрестям );
-вул. Мазепи – Дорошенка(з двох сторін перед перехрестям);
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-вул. Незалежності - Бандери(з двох сторін перед перехрестям);
-вул. Довженка - Сухомлинського(з двох сторін перед перехрестям);
-вул. Хоткевича – Реміснича(з двох сторін перед перехрестям);
-вул.Привокзальна - Грюнвальдська( з двох сторін перед перехрестям).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після укладення договору на закупівлю робіт з встановлення
дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків, а саме:
-5.29.1 «Тупик»-1шт;
-5.41.1 «Пункт зупинки громадського транспорту»-6шт;
-5.41.3 «Пункт зупинки тролейбуса»-1шт;
-2.3 «Головна дорога»-17шт.

10.СЛУХАЛИ: Щодо нанесення дорожньої розмітки по бруківці, яка би
відділяла місця для паркування зі сторони вул. Мельничука(біля міської ради).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ синьою фарбою зафарбувати місце для інвалідів на вул. Мельничука
та нанести на ньому білою фарбою дорожню розмітку 1.30«Місце для
інваліда».
11.СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо нанесення дорожньої розмітки :
-вул. С.Стрільців(перед перехрестям вул. Мазепи - С.Стрільців)для заборони
паркування перед світлофорним об’єктом;
-вул. Переясловська 27(біля Ів. –Франківського обласного бюро медико –
соціальної експертизи)-парковки для інвалідів.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ поновити дорожню розмітку на вул. С.Стрільців(перед перехрестям
вул. Мазепи - С.Стрільців) відповідно до затвердженої схеми ОДР.
На вул. Переясловська 27(біля Ів. –Франківського обласного бюро медико
– соціальної експертизи) зафарбувати синьою фарбою місце для інвалідів та
встановити дорожній знак 5.38 «Місце для паркування»-1шт. з табличкою 7.17
«Інваліди»-1шт.
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12.СЛУХАЛИ: . Щодо перенесення пішохідного переходу по вул. Миру
від м-ну «Маневр» в сторону вул. Вінницька за перехрестя.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
попереджувального дорожнього знаку 1.32 «Пішохідний перехід»-1шт.
13.СЛУХАЛИ: Повторне звернення Олійника В. В. щодо ліквідації
зупинки громадського транспорту на вул. Деповська, 19 (перед автомийкою).
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.

14.СЛУХАЛИ: Звернення педагогічного,учнівського та батьківського
колективу ЗШ№6 І-ІІІ ступенів щодо встановлення засобів обмеження руху
«лежачого поліцейського», а саме:
-біля пішохідного переходу на вул. Блавацького поруч церкви;
-біля старих корпусів школи та шкільного стадіону.
ВИРІШИЛИ:
Питання встановлення засобів обмеження руху «лежачого поліцейського»
на вул. Блавацького буде вивчено після капітального ремонту вулиці.

15.СЛУХАЛИ: Звернення гр. Людкевич З. Я.(інвалід І-групи) щодо
перенесення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» з перехрестя вулиць
Сахарова – Коновальця до управління національної поліції та зміни суцільної
лінії розмітки 1.1 на 1.6 навпроти буд. №17 по вул. Сахарова для можливості
зупинки навпроти будинку.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.

16.СЛУХАЛИ: 16.Щодо встановлення сферичного дзеркала, а саме:
-вул. Сагайдачного на перехресті з вул. Б. Хмельницького;
-вул. Сагайдачного на перехресті з вул. Максимовича;
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-вул. Височана,18 біля ТзОВ «Агромаш».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ замовити та встановити сферичне дзеркало на перехресті вул.
Сагайдачного - Б. Хмельницького-1шт. та вул. Сагайдачного–Максимовича-1шт.

17.СЛУХАЛИ: Звернення радника міського голови Маркути І. Т. щодо
проведення відповідних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у
мікрорайоні «Пасічна», а саме:
1.Збільшити інтервал зеленого світлофора на розі вулиць «Галицька» та
«Целевича» що дозволить більшу пропускну здатність автомобілів на виїзд та
в’їзд у місто, а також усунути проблему повороту на головну дорогу з вулиць
Пасічна та Тролейбусна;
2.Зменшити інтервал зеленого світлофора на розі вулиць «Галицька» та
«Добролюбова», що дозволить громадському транспорту мати пріоритет ніше
право в’їзду в місто за транзитні автомобілі;
3.Зупинку ГТ на розі вулиць «Галицька» та «Целевича»(на в’їзд в місто,
останню перед мостом) ліквідувати у зв’язку із розташуванням іншої на
відстані 200 метрів;
4.Збільшити інтервал зеленого світлофора на розі вулиць «Галицька» та
«Василіянок», а саме поворот на ліво для автомобілів, що рухаються в сторону
центру;
5.Нанести розмітку у дві полоси для повороту наліво та направо для
автомобілів, що з’їзжають з моста на набережну ім. Стефаника, що
унеможливить скупчення автомобілів на самому мості.
6.Зробити заїзну кишеню на зупинці «Музична школа» по вул. Галицька,
заборонити стоянку та зупинку автомобілів від транспортної розв’язки і до
вказаної зупинки.
ВИРІШИЛИ:
1.Збільшувати інтервал зеленого світлофора на розі вул.Галицька - Целевича
немає потреби, оскільки на вказаному перехресті розробляється проект на
встановлення нових світлофорних об’єктів.
2.УТІЗ, УПП та КП «Міськсвітло» вивчити питання щодо зменшення
інтервалу зеленого світлофора на розі вул. Галицька - Добролюбова.
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3. В проекті на встановлення нових світлофорних об’єктів на вул. Галицька Целевича передбачено перенесення зупинки ГТ перед мостом на в’їзді в
місто.
4. УТІЗ, УПП та КП «Міськсвітло» вивчити питання щодо збільшення
інтервалу зеленого світлофора на розі вул. Галицька – Василіянок.
5. УТІЗ нанести дорожню розмітку у дві полоси для повороту наліво та
направо для автомобілів, що з’їзжають з моста на набережну ім. Стефаника.
6. Питання заїзної кишені на зупинці «Музична школа» по вул. Галицька,
заборони стоянки та зупинки автомобілів від транспортної розв’язки і до
вказаної зупинки буде розглянуто після реконструкції тротуарів.

18.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
облаштування двох пішохідних переходів на вул. Микитинецькій біля заводу
іграшок «Інтелком» та на повороті вул. Об’їздова.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ після проведення закупівлі та укладення договору на закупівлю
робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх
знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»-4шт. та нанести дорожню розмітку 1.14.1
«Нерегульований пішохідний перехід» по зазначених адресах.
19.СЛУХАЛИ: Звернення Гев’юк М. М. щодо нанесення дорожньої
розмітки 1.14.1 «Пішохідний перехід» біля будинку 2А на вул. Пасічна
навпроти зупинки ГТ.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ, УТІЗ та УПП вивчити дане питання та винести на слідуюче
засідання КБДР.

20.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Шопена щодо заборони
в’їзду вантажних автомобілів з будівельними матеріалами до будівництва нової
церкви на Гетьманській горі на валах в зв’язку з цим просять відмінити
рішення, яке було ухвалено на сесії міської ради про проїзд по вул. Шопена.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися з письмовим листом доза будівника нової церкви та УПП
щодо надання дозвільних документів на в’їзд вантажних автомобілів на вали
через вул. Шопена.
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21.СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців
«Опришівці», вчителі та батьки учнів школи №6 щодо:

мікрорайону

-проведення реконструкції перехрестя Коновальця-Блавацького з метою
підвищення безпеки усіх учасників дорожнього руху;
-встановлення острівців безпеки;
-освітлення пішохідного переходу;
-нанесення дорожньої розмітки;
-вирішення питання з порушенням ПДР при виїзді з кишені ГТ та таксі на
зупинці «Аеропорт» на червоне світло та встановлення знаку 1.33 «Діти».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ, ДЖКПБ та УПП вивчити дане питання.

22.СЛУХАЛИ: Звернення Лесик М. С. щодо заборони наскрізного
проїзду транспорту та встановлення обмежуючих пристроїв по вул. Галицькій,
118-120.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.

23.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Чайковського (район
Майзлі) щодо відновлення знаку про заборону руху вантажного транспорту по
вул. Чайковського (12 підписів).
ВИРІШИЛИ:
Погодити. ДЖКПБ звернутися з письмовим листом в КП «МДК» щодо
заміни дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» по вул.
Чайковського.

24.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Чорновола, 140, 142, 144
щодо заборони демонтажу блоків (які блокують проїзд до гаражів) між
будинками по вул. Чорновола, 140, 142, 144
ВИРІШИЛИ:
Погодити. Попереднє рішення КБДР залишити без змін.
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25.СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Прикарпаття і К» щодо прокладання
газопроводу на вул. Мазепи, 144.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.

26.СЛУХАЛИ: Звернення Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ
«Просвіта» щодо прокладання електричного кабелю від ТП83 до Народного
дому «Просвіта» на вул. Грушевського, 18.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.

27.СЛУХАЛИ: Звернення, ТОВ «Електрік Груп» щодо ремонту
електрокабелю на вул. Коновальця, 100.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.

28.СЛУХАЛИ: Звернення, ТОВ «Електрік Груп» щодо ремонту
електрокабелю на вул. Галицька, 112г та вул. Галицька, 112ж.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.

29.СЛУХАЛИ: Звернення, ТОВ «Електрік Груп» щодо ремонту
електрокабелю на вул. Хіміків.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.

30.СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Альфа Енерго Груп» щодо прокладання
кабелю на вул. Січових Стрільців, 15.
ВИРІШИЛИ:
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Без розгляду.
31.СЛУХАЛИ: Звернення Юрчишин
гідроізоляції на вул. Стуса, 25, перукарня «Єва».

А.

М.

щодо

проведення

ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.

32.СЛУХАЛИ: Звернення Дичик З. І. щодо підведення води і відведення
каналізації на розі вулиць Хоткевича-Молодіжної.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.

33.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків Бельведерська, 50Довга, 85 щодо демонтажу самовільно встановлених паркувальних жабок.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.

34.СЛУХАЛИ: Звернення Словака В. Ю. щодо демонтажу воріт на вул.
Привокзальна, 9.
ВИРІШИЛИ:
Муніципальній інспекції з благоустрою звернутися з письмовим листом
в Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини.

35.СЛУХАЛИ: КП «Івано – Франківськміськсвітло» щодо цілодобової
роботи світлофорних об’єктів на вул. Крихівецькій для зменшення аварійності.
ВИРІШИЛИ:
Погодити цілодобову роботу світлофорних об’єктів на вул. Крихівецькій.

36.СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Івано - Франківськавтодор» щодо
надання дозволу на перекриття вул. Любачівського для здійснення капітального
ремонту проїзної частини вулиці.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити перекриття вул. Любачівського після погодження схеми ОДР з УПП.

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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