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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 5 від 28.04.2016року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Оригінал: управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради
копії: згідно з реєстром розсилки

Заступник голови:В.Войтик- заступник голови комісії з безпеки руху
Секретар:Щурик І.В. – начальник відділу організації та безпеки руху,
телекомунікацій управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської
ради.
ПРИСУТНІ:
Авраменко В.В. начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»
Бурко В.М.- директора КП «МДК», депутат міської ради
Ковальчук В.Г. –начальник управління капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради
Коман А.І. – архітектор
Федорків М.М. – начальник відділу Департаменту житлової, комунальної
політики та благоустрою
Царьов В.С. – старший інспектор з особливих доручень Управління
превентивної діяльності ГУНП України в Івано Франківській області
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»
Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради

Порядок денний:
1. Звернення жителів вул.Галицька,112 щодо перенесення зупинки автобусів
біля перехрестя вул. Галицька-Тролейбусна на існуючу зупинку тролейбусів,
яка знаходиться вище біля магазину ―Барбарис.
2. Доручення наради міського голови щодо опрацювання питання
застосування в місті правого повороту при русі транспортними засобами на
перехрестях.
3. Звернення директора таксі «Спартак 15-78» Вашківа Г.В. щодо стоянки
таксі «15-78»по вул.Карпатській,15(перед в’їздом у ворота ІФНТУНГ з правої
сторони)
4. Звернення мешканців вул.Симоненка,11 щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості «лежачого поліцейського» у дворі будинку.
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5. Звернення голови будинкового комітету Ровенко О.І. щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості «лежачого поліцейського» перед
будинком на вул.Миколайчука 9 та11.
6. Звернення Лужного М.В. щодо встановлення дорожнього знаку 5.39
«Зона стоянки» з табличкою до дорожнього знаку 7.7»Стоянка з непрацюючим
двигуном» у дворі по вул.Красівського,1.
7. Встановлення дорожнього знаку 3.35 «Стоянка заборонена» на
вул.Чорновола, 49 (в’їзд в поліклініку№1) та піднятий пішохідний перехід у
дворі.
8. Вул.Мазепи, 34 - Короля Данила встановити дорожній знак «Пішохідний
перехід».
9. Звернення адміністрації продовольчого ринку ПП Павлюка Я.І. на
вул.Петлюри щодо переносу зупинки міського транспорту, що блокує в’їзд
автотранспорту на продовольчий ринок на 50м дальше існуючої.
10. Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо нанесення сучасної
дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків «Пішохідний перехід»
біля старої і нової школи по вул.о.І.Блавацького.
11. Вул.Галицька,167 щодо облаштування зупинки громадського транспорту
та демонтажу зупинки громадського транспорту на вул.Галицька,145Б
неподалік ресторану «Овен».
12. Звернення ЗОШ №11 та голови батьківського комітету щодо
встановлення дорожнього знаку «Стоянка заборонена» на території школи на
вул.Лепкого,9.
13. Звернення ОСББ «Оселя на Станіславській» вул.Станіславська,9/5 щодо
надання погодження безкоштовного проїзду до їхніх помешкань в
паркувальній зоні.
14. Звернення ГУНП щодо встановлення світлофорного об’єкту на
вул.С.Мартинця (пішохідний перехід).
15. Звернення ГУНП щодо влаштування паралельного способу паркування
автомобілів на вул.Тролейбусній (від ТЦ «Вопак»до перехрестя з
вул.Галицька).
16. Звернення Шкробач Т.С. щодо надання ордеру на проведення земляних
робіт для прокладання водопроводу і каналізації по вул. Переяслаській, 25\1.
17. Звернення ELRCTRIC group щодо надання ордеру на проведення
земляних робіт для прокладання по вул.Коновальця,324.
18. Звернення ТзОВ «АФЕНИ» щодо надання дозволу на проведення
земляних робіт для встановлення рекламних конструкцій по вул.Миколайчука
(ТЦ»Арсен»), вул.Грушевського,16,вул.Пд.Бульвар,30 та 35А (Бельведерська).
19. Звернення АльфаЕнергоГруп щодо прокладання електромереж по
Галицькій,29.
20. Звернення Нагорняк М.М. щодо надання дозволу на влаштування
стоянки на вул.Петлюри (навпроти АЗС «ОККО»)
21. Звернення Петечел О.Ю. ПП»Невікол» щодо надання ордеру на
проведення земляних робіт по каналізаційних мережах по вул.Симоненка,20.
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22. Звернення ПП Енергомонтажбуд щодо надання ордеру на земляні
роботи для прокладання кабелів до шлагбаумів першої паркувальної зони. (+)
23. Звернення мешканців вул. Саєвича просять зробити вул. Саєвича
пішохідною зоною зі знаком 5,33 (+)
24. Звернення ГО «Тепле місто» щодо надання дозволу на встановлення
велостійок у сквері біля вокзалу, на Грушевськог, 19 і на Стометрівці.
25. Звернення Палійчук В. М. щодо надання ордеру на земляні роботи по
вул. Коновальця 229, для виносу кабелів електромереж.
26.Звернення Астахов А. В. щодо надання ордеру на земляні роботи по вул.
Вірменська, 1 — Площа Ринок.
27. Звернення ОСББ ―Гердан” (ОСББ ―Гражда‖) просять врегулювати
спірне питання по бетонній огорожі на вул. Гаркуші, 19
28. Звернення КП «Водоекотехпрому» щодо надання ордеру на земляні
роботи по вул. Стефаника.
29. Звернення Тзов ―Галичина ІВ‖ щодо надання ордеру на земляні роботи
по вул. Сухомлинського, 4
30. Звернення Івано-Франківський хлібокомбінат щодо надання ордеру на
земляні роботи по вул.Сорохтея терміном на 1 місяць для встановлення нової
огорожі.
31. Звернення ЖБК ―ЛІКОС‖ щодо надання ордеру на земляні роботи по
вул. Кисілевської, 42 та 42, А
32. Звернення МІУК щодо надання ордеру на земляні роботи по вул.
Витвицького, 28 для заміни каналізаційних випусків.
33. Звернення КП ―ЕАТ‖ щодо надання ордеру на земляні роботи по вул.
Гарбарській, 22 та М. Підгірянки,11та на перехресті Василіянок-Богунська для
ліквідації пошкодження кабелю, що живить контактну мережу.
34. Звернення ГО «Тепле місто» щодо погодження встановлення парклетів
по вул.Мельничука, біля буд.№19 (Грушевського).
35. Щодо встановлення паркоматів, визначення їх місць розташування і
перенесення стовпців 1 паркувальної зони.
36. Розробити та затвердити положення щодо надання переваги при
паркуванні транспортних засобів їх власникам за місцем проживання в
центральній частині міста.
Встановити на вул.Мартинця,6 дорожній знак ―Парковка заборонена‖ з
уточнюючою інформацією «Крім громадян, які проживають за адресою
вул.Мартинця».
37. Звернення с/ради с.Угорники щодо встановлення дорожніх знаків 5.41.1
на зупинках громадського транспорту по вул.Тополина,Повстанців
затверджених в паспорті маршрута№39 та визначення зупинки по вул.
Тополиній в районі Угорницької школи та по вул. Прикарпатській.
38. Звернення на 15-80 Івано-Франківського міського відділу Управління
Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області щодо
облаштування зупинки громадського транспорту по вул. Лепкого-Гнатюка(біля
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паспортного столу), так, як відстань між зупинками по вул.Незалежності
навпроти «Космосу» та вокзалом дуже велика.
39. Доручення міського голови щодо організації пішохідного переходу,
встановити дорожній знак ―Пішохідний перехід‖ на вул. Вовчинецькій, біля
ТЦ ―Велес‖ (555).
40. Доручення міського голови щодо виконання розміток «суцільна смуга»
на центральних вулицях для можливості проїзду на бічні вулиці та дворові
території, зокрема на вул. Покутська, Паркова та Південний Бульвар,35-47.
41. Звернення Попик Н.І. вул. Гаркуші,36 щодо встановлення паркувальних
стовчиків у дворі будинку.
42. Звернення члена виконавчого комітету міської ради В.Войтика щодо
тимчасової схеми організації дорожнього руху на перехресті вул.ДовгаБерегова-Північний бульвар виконання схеми пропонується шляхом
встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки.
43. Звернення депутата міської ради Харука Р. Р. щодо встановлення
обмежувача швидкості «лежачого поліцейського» та піднятого пішохідного
перехіду на вул.Пасічна біля магазину «Олімп».
44. Звернення УАПЦ митрополита Галицького Андрія щодо встановлення
дорожніх знаків «Стоянка заборонена» по вул.Мельничука та по
вул.Вірменській (біля Собору).
45. Звернення ОДЮСШ
щодо розмітки пішохідної доріжки та
встановлення засобів примусової зупинки транспортних засобів на
вул.Шухевичів,21.

1.СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул.Галицька,112 щодо перенесення
зупинки автобусів біля перехрестя вул. Галицька-Тролейбусна на існуючу
зупинку тролейбусів, яка знаходиться вище біля магазину ―Барбарис.
ВИРІШИЛИ:
1.Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою розширити
заїздні кишені на вул.Галицька,120 біля магазину ―Барбарис‖.
2.Управлінню транспорту та зв’язку перенести та встановити дорожні знаки
5.41.1,5.41.2«Зупинка громадського транспорту» (початок та кінець зупинки).
2.СЛУХАЛИ: Доручення наради міського голови щодо опрацювання
питання застосування в місті правого повороту при русі транспортними
засобами на перехрестях.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.КП «Міськсвітло» встановити зелену стрілку правого повороту на
червоний сигнал світлофора:
При русі по вул.Крихівецька (школа) правий поворот на «Калинову Слободу».
При русі з м.Тисмениця правий поворот на вул.Тополину.
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При русі з вул.Коновальця правий поворот на вул.Ботанічну.
При русі з вул.Хриплінської правий поворот на вул.Незалежності.
При русі з вул.Незалежності правий поворот на вул.Хриплінську.
При русі з вул.Незалежності правий поворот на вул.Й.Сліпого..
3.СЛУХАЛИ: Звернення директора таксі «Спартак 15-78» Вашківа Г.В.
щодо стоянки таксі «15-78» по вул.Карпатській,15(перед в’їздом у ворота
ІФНТУНГ з правої сторони)
ВИРІШИЛИ:
Перенести дорожній знак 5.44 «Місце зупинки таксі»на ліву сторону до
в`їзду ІФНТУНГ на колишню зупинку громадського транспорту. В зв`язку із
зміною місця розташування зупинки таксі дане питання винести на розгляд
засідання МВК.
4. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул.Симоненка,11 щодо встановлення
пристрою примусового зниження швидкості «лежачого поліцейського» у дворі
будинку.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує встановлення пристрою примусового зниження
швидкості «лежачого поліцейського» у дворі будинку за власні кошти
мешканців будинку.
5. СЛУХАЛИ: Звернення голови будинкового комітету Ровенко О.І. щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості «лежачого
поліцейського» у дворі будинку на вул.Миколайчука, 9та11.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує встановлення пристрою примусового зниження
швидкості «лежачого поліцейського» у дворі будинку за власні кошти
мешканців будинку.
6. СЛУХАЛИ: Лужного М.В. щодо встановлення дорожнього знаку 5.39
«Зона стоянки» з табличкою до дорожнього знаку 7.7»Стоянка з непрацюючим
двигуном» у дворі по вул.Красівського,1.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ встановити дорожній знак 5.39 «Зона стоянки» з табличкою до
дорожнього знаку 7.7»Стоянка з непрацюючим двигуном» у дворі по
вул.Красівського,1.
7. СЛУХАЛИ: Встановлення дорожнього знаку 3.35 «Стоянка заборонена»
на вул.Чорновола,49 (в’їзд в поліклініку№1) та піднятий пішохідний перехід у
дворі.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської
ради розробити проект благоустрою в`їзду в поліклініку №1 та дворової
території. Після чого дане питання винести на КБДР.
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8.СЛУХАЛИ: Вул.Мазепи,34 - Короля Данила встановити дорожній знак
«Пішохідний перехід».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ встановити дорожній знак 5.35.1«Пішохідний перехід».
9. СЛУХАЛИ: Звернення адміністрації продовольчого ринку ПП Павлюка
Я.І. на вул. Петлюри щодо перенесення зупинки громадського транспорту, що
блокує в’їзд автотранспорту на продовольчий ринок на 50м дальше існуючої.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Дана зупинка громадського транспорту встановлена згідно
схеми паспортів маршруту.
10. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Ревчука В.І. щодо
нанесення сучасної дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків
«Пішохідний перехід» біля старої і нової школи по вул.о.І.Блавацького.
ВИРІШИЛИ:
1.ДЖКПБ врахувати пропозицію щодо нанесення сучасної дорожньої
розмітки та включити при затвердженні другого титульного списку виконання
робіт.
2. УТІЗ встановити дорожні знаки 5.35.1,5.35.2«Пішохідний перехід».
11. СЛУХАЛИ .Вул. Галицька,167 щодо облаштування зупинки
громадського транспорту та демонтажу зупинки громадського транспорту на
вул.Галицька,145Б неподалік ресторану «Овен».
ВИРІШИЛИ:
1.ДЖКПБ облаштувати заїздну кишенню для зупинки громадського
транспорту на вул. Галицька, 167.
2.УТІЗ звернутися з листом до балансоутримувача КП ―МДК‖ щодо
демонтажу навісу зупинки на вул. Галицька, 145Б.
12. СЛУХАЛИ: Звернення ЗОШ №11 та голови батьківського комітету
щодо встановлення дорожнього знаку «Стоянка заборонена» на території
школи на вул.Лепкого,9.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Територія школи огороджена, запропоновано закривати ворота.
13. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ «Оселя на Станіславській»
вул.Станіславська,9/5 щодо надання погодження безкоштовного проїзду до
їхніх помешкань в паркувальній зоні.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ комплексно опрацювати дане питання і надати пропозиції до договору
з оператором першої паркувальної зони та за потреби на розгляд виконкому.
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14. СЛУХАЛИ: Звернення ГУНП щодо встановлення світлофорного
об’єкту на вул.С.Мартинця (пішохідний перехід).
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. Відповідно до схеми ОДР не передбачено світлофорного
об’єкту.
15. СЛУХАЛИ: Звернення ГУНП щодо влаштування паралельного способу
паркування автомобілів на вул.Тролейбусній (від ТЦ «Вопак» до перехрестя з
вул.Галицька).
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ опрацювати дане питання при підготовці схеми ОДР по вул.
Тролейбусній.
16. СЛУХАЛИ: Звернення Шкробач Т.С. щодо надання ордеру на
проведення земляних робіт для прокладання водопроводу і каналізації по вул.
Переяслаській, 25\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;
- муніципальні інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
17.СЛУХАЛИ: Звернення ELRCTRIC group щодо надання ордеру на
проведення земляних робіт для прокладання по вул.Коновальця, 324.
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.
18.СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «АФЕНИ» щодо надання дозволу на
проведення земляних робіт для встановлення рекламних конструкцій по
вул.Миколайчука (ТЦ»Арсен»), вул.Грушевського,16,вул.Пд.Бульвар,30 та 35А
(Бельведерська).
ВИРІШИЛИ:
Не погоджено за підсумками голосування.
19. СЛУХАЛИ: Звернення АльфаЕнергоГруп щодо прокладання
електромереж по Галицькій,29.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки після святкування дня міста
10.05.16р. із застосуванням огородження та освітлення,з вивозом грунту
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,засипкою щебенем та наступним відновленням дорожнього покриття згідно
інструкції;
- укласти угоду на відновлення покриття, надати гарантійний лист.
- муніципальні інспекції з благоустрою тримати дане питання на контролі.
20. СЛУХАЛИ: Звернення Нагорняк М.М. щодо надання дозволу на
влаштування стоянки на вул.Петлюри (навпроти АЗС «ОККО»)
ВИРІШИЛИ:
Дане питання розглянути після згоди мешканців даного будинку, не менше
75% підписів.
21. СЛУХАЛИ: Звернення Петечел О.Ю. ПП» Невікол» щодо надання
ордеру на проведення земляних робіт по каналізаційних мережах по
вул.Симоненка,20.
ВИРІШИЛИ:
Погодити. При цьому надалі не виносити на розгляд КБР питання розкопок
в межах зеленої зони прибудинкової території.
22. СЛУХАЛИ: Звернення ПП Енергомонтажбуд щодо надання ордеру на
земляні роботи для прокладання кабелів до шлагбаумів першої паркувальної
зони.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
23. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Саєвича просять зробити вул.
Саєвича пішохідною зоною зі знаком 5.33―Пішохідна зона‖.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ встановити дорожній знак 5.33―Пішохідна зона‖.
24. СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Тепле місто» щодо надання дозволу на
встановлення велостійок у сквері біля вокзалу, на Грушевськог, 19 і на
Стометрівці.
ВИРІШИЛИ:
ГО ―Тепле місто‖ комісійно з КП ―МДК‖, ДЖКПБ вивчити дане питання
щодо встановлення велостійок у сквері біля вокзалу, на вул.Грушевського, 19 і
на пішохідній частині вул. Незалежності.
25. СЛУХАЛИ: Звернення Палійчук В. М. щодо надання ордеру на земляні
роботи по вул. Коновальця 229, для виносу кабелів електромереж.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення,з вивозом грунту ,засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції;
-укласти угоду на відновлення покриття;
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26. СЛУХАЛИ Звернення Астахов А. В. щодо надання ордеру на земляні
роботи по вул. Вірменська, 1 — Площа Ринок.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ надати схему проекту погоджену відповідними службами та
розглянути на наступній КБДР.
27. СЛУХАЛИ: Звернення ОСББ ―Гердан” (ОСББ ―Гражда‖) просять
врегулювати спірне питання по бетонній огорожі на вул. Гаркуші, 19
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ допрацювати та розглянути на наступній КБДР.
28. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Водоекотехпром» щодо надання ордеру на
земляні роботи по вул. Стефаника.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення,з вивозом грунту ,засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції.
29. СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ ―Галичина ІВ‖ щодо надання ордеру на
земляні роботи по вул. Сухомлинського, 4
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції.
30 СЛУХАЛИ: Звернення
Івано-Франківський хлібокомбінат щодо
надання ордеру на земляні роботи по вул.Сорохтея терміном на 1 місяць для
встановлення нової огорожі.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови встановлення нової огорожі на місці існуючої і
відновлення тротуару у бруківці.
31. СЛУХАЛИ: Звернення ЖБК ―ЛІКОС‖ щодо надання ордеру на земляні
роботи по вул. Кисілевської, 42 та 42 А.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення,з вивозом грунту ,засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції.
32. СЛУХАЛИ: Звернення МІУК щодо надання ордеру на земляні роботи
по вул. Витвицького, 28 для заміни каналізаційних випусків
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
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33. СЛУХАЛИ: Звернення КП ―ЕАТ‖ щодо надання ордеру на земляні
роботи по вул. Гарбарській, 22 та М. Підгірянки,11 та на перехресті
Василіянок-Богунська для ліквідації пошкодженого кабелю, що живить
контактну мережу.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
34.СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Тепле місто» щодо погодження
встановлення парклетів по вул.Мельничука, біля буд.№19 (Грушевського).
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. ПДР не дозволяють встановлення подібних конструкцій без
зміни статусу вулиці.
35. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення паркоматів, визначення їх місць
розташування і перенесення стовпців 1 паркувальної зони.
ВИРІШИЛИ:
Погодити перенесення стовпчиків згідно пропозиції ДЖКПБ та
встановлення паркомату зі сторони Ратуші.
36. СЛУХАЛИ:
1.Щодо розроблення та затвердження положення про надання переваги при
паркуванні транспортних засобів їх власникам за місцем проживання в
центральній частині міста.
2. Щодо встановлення на вул.Мартинця,6 дорожнього знаку ―Парковка
заборонена‖ з уточнюючою інформацією «Крім громадян, які проживають за
адресою вул.Мартинця».
ВИРІШИЛИ:
1.УТІЗ розробити положення щодо надання переваги при паркуванні
транспортних засобів їх власникам за місцем проживання в центральній
частині міста.
2.Відмовити в зв'язку з тим, що не передбачено правилами дорожнього
руху.
37. СЛУХАЛИ: Звернення с/ради с.Угорники щодо встановлення дорожніх
знаків 5.41.1 на зупинках громадського транспорту по вул.Тополина,
Повстанців затверджених в паспорті маршрута№39 та визначення зупинки по
вул.Тополиній в районі Угорницької школи та по вул.Прикарпатській.
ВИРІШИЛИ:
1.УТІЗ встановити дорожні знаки 5.41.1,5.41.2 «Зупинка громадського
транспорту» (початок та кінець зупинки) по вул.Тополина,Повстанців.
2.Робочій групі з інвентаризації дорожніх знаків,стоянок таксі опрацювати
питання щодо визначення зупинок по вул.Тополиній в районі Угорницької
школи та по вул.Прикарпатській затверджених в паспорті маршрута№39.
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38. СЛУХАЛИ: Звернення на 15-80 Івано-Франківського міського відділу
Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській
області щодо облаштування зупинки громадського транспорту по вул. ЛепкогоГнатюка(біля паспортного столу), так, як відстань між зупинками по
вул.Незалежності навпроти «Космосу» та вокзалом дуже велика.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ внести зміни в схему ОДР по вул.Лепкого та погодити з ГУНП
щодо облаштування зупинку громадського транспорту по вул. Лепкого,28
39. СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо організації пішохідного
переходу, встановити дорожній знак ―Пішохідний перехід‖ на вул.
Вовчинецькій, біля ТЦ ―Велес‖(555).
ВИРІШИЛИ:
1.Департаменту житлової,комунальної політики та благоустрою нанести
розмітку ―Пішохідний перехід‖ та влаштувати антикишеню. Внести зміни в
схему організації дорожнього руху по вул.Вовчинецькій.
2.Управлінню транспорту та зв'язку встановити дорожні знаки 5.35.1,5.35.2
«Пішохідний перехід».
40 СЛУХАЛИ: Доручення міського голови щодо виконання розміток
«суцільна подвійна смуга» на центральних вулицях для можливості проїзду на
бічні вулиці та дворові території, зокрема на вул. Покутська, Паркова та
Південний Бульвар,35-47.
ВИРІШИЛИ:
Департаменту житлової,комунальної політики та благоустрою на вул.
Покутська, Паркова відкоригувати нанесену дорожню розмітку «подвійну
суцільну смугу» «1.3» на «1.11» для дозволу заїзду з вул. Івасюка на вул.
Покутська та Паркову. Змінити розмітку «1.3» на «1.9» для заїзду-виїзду з
Південного Бульвару, 35-47.
41. СЛУХАЛИ: Звернення Попик Н.І. вул.Гаркуші,36 щодо погодження
встановлених паркувальних стовчиків біля будинку та у дворі.
ВИРІШИЛИ:
Погодити (надати інформацію всім екстреним службам місце розміщення
ключа).
42. СЛУХАЛИ: Звернення члена виконавчого комітету міської ради
В.Войтика щодо тимчасової схеми організації дорожнього руху на перехресті
вул.Довга-Берегова-Північний бульвар виконання схеми пропонується шляхом
встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки.
ВИРІШИЛИ:
Коману А.І.виготовити проект схему ОДР та винести дане питання на
наступне засідання КБДР.
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43. СЛУХАЛИ: .Звернення депутата міської ради Харука Р. Р. щодо
встановлення обмежувача швидкості «лежачого поліцейського» та піднятого
пішоходного переходу на вул.Пасічна біля магазину «Олімп».
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ врахувати пропозицію та включити при затвердженні другого
титульного списку виконання робіт.
44. СЛУХАЛИ: Звернення УАПЦ митрополита Галицького Андрія щодо
встановлення дорожніх знаків «Стоянка заборонена» по вул.Мельничука та по
вул.Вірменській (біля Собору).
ВИРІШИЛИ:
Пропозицію буде розглянуто при затвердженні другої паркувальної зони
міста.
45. СЛУХАЛИ: Звернення ОДЮСШ щодо розмітки пішохідної доріжки та
встановлення засобів примусової зупинки транспортних засобів на
вул.Шухевичів,21.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ поновити дорожню розмітку та включити освітлення пішоходного
переходу при затвердженні другого титульного списку виконання робіт.

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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