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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 7 від 25.05.2016року
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»;
Бурко В.М. - директор КП «МДК», депутат міської ради;
Ковальчук В.Г. – начальник управління капітального будівництва виконавчого
комітету міської ради;
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Стоїч А.П. – депутат міської ради;
Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту
житлової, комунальної політики та благоустрою;
Царьов В.С. – старший інспектор з особливих доручень Управління
превентивної діяльності ГУНП України в Івано Франківській області
Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»;
Жук Р.Д .- голова правління асоціації приватних таксистів м.Івано-Франківську.
Коман А.І. – архітектор;
Харук Р.Р. – депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Яцишин Я.Б. - член виконавчого комітету міської ради.
Порядок денний:
1. Звернення УГКЦ Вознесіння Господнього щодо встановлення
антипаркувальних стовпчиків на пішохідних та зелених зонах у дворі на
відрізку будинку №134б до підстанції ТП-362 і біля будинку №138, по вул.
Чорновола.
2. Звернення жителів масиву Крихівці-Долина щодо облаштування
безпечного пішохідного переходу технічними засобами регулювання
дорожнього руху на вул. Набережній ім.В.Стефаника навпроти в’їзду на
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вул.Садова-Вербова.
3. Встановлення дорожніх знаків відповідно акту комісійного обстеження
залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці (додаток додається).
4. Звернення директора КП «Центр розвитку міста та рекреації» щодо
встановлення знаку обмеження проїзду зі сторони в’їзду в парк з
вул.Чорновола.
5.Звернення ТзОВ «ВАШ СТАТУС» про надання дозволу на розкопки по
вул.Цьоклера 11а для підведення мереж водопостачання.
6. Звернення ПП «ВАМБУД» про надання дозволу на розкопки по вул.
Південний Бульвар (поруч будинку №36) для прокладання побутової каналізації
та водопроводу торгово – офісних приміщень.
7. Звернення ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» про надання
дозволу на розкопки по вул. О.Заливахи для заміни теплової мережі.
8. Звернення ПП «АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП» про надання дозволу на розкопки
згідно договору №60/24-38/2015 від 14.02 2016р., по вул. Г.Мазепи 89, для
прокладання кабеля.
9. Звернення ТзОВ «БРОТ» про надання дозволу на проведення розкопок по
вул. І.ПавлаII 10, на ремонт дворових каналізаційних мереж, вул. Стефаника 4040б, на капітальний ремонт дворових каналізаційних мереж, вул.Паркова 18-20
на капітальний ремонт дворових каналізаційних мереж, по вул.Гнатюка на
капітальний ремонт водопроводу.
10. Звернення ПП «Прикарпаття і К» про надання дозволу на розкопки вул.
Г.Мазепи від вул. Червоного Хреста до вул. Дорошенка для виконання робіт по
влаштування зовнішніх мереж водопроводу Спортивно-готельного комплексу.
11. Звернення ДКГ щодо повторного розгляду питання організації руху
пішоходів і паркування автомобілів по вул. Василіянок біля страхової компанії
«Галицька»
12. Звернення Гульчій Т. М. та мешканці будинку по вул. Федьковича, 90.
Звертаються з проханням розблокувати проїзди до їхнього будинку. Шлагбаум
на перехресті Федьковича – Горбачовського та колеса з шутром біля 13
училища.
13. Звернення ДКГ щодо погодження встановлення антипаркувальних
стовпців на тротуарі по вул.. Драгоманова для захисту покриття від нищення
поза шляховиками.
14. Звернення ДКГ щодо погодження зміни конфігурації тротуару та
встановлення на тротуарі антипаркувальних стовпців для забезпечення
безперешкодного проїзду транспорту у двір будинку №9 по вул.Гаркуші.
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15. Звернення ТОВ «Торговий сервіс» про надання дозволу на розкопки для
прокладання каналізаційної труби Торгового центру по вул. Дністровській.
16.Звернення Ідзя Є. І. про надання дозволу на розкопки по вул. Пасічна 63,
для прокладання водовідведення до житлового будинку з торговими залами.
17.Звернення Вербового С. Я. з проханням надати дозвіл на встановлення
антипаркувальних стовпчиків для захисту пішохідної зони у дворі будинку по
вул. Українській, 8.
18.Звернення МІУК щодо надання безоплатного ордеру на проведення
земляних робіт для ремонту каналізаційного випуску від будинку до колодязя за
адресою Грушевського, 11.
19.Звернення Остапишин О.А. надати дозвіл на проведення земляних робіт
для ремонту водопроводу по вул. Дорошенка, 23.
20.Звернення Шуневича А. В. надати дозвіл на влаштування піднятого
пішохідного переходу на вул. Покутській.
21.Звернення ДКГ надати дозвіл на влаштування ППП і антикишені на
бічному виїзді по вул. Мазепи,177.
22.Звернення ДКГ дати дозвіл на влаштування пішохідного переходу по вул.
Мазепи, 177 (навпроти центрального входу до супермаркету «Сільпо»)
23.Звернення жителів будинку №25 по вул. Вовчинецькій дати дозвіл на
встановлення огорожі між їхнім будинком та новобудовою.
24. Звернення Комана А.І. встановити знаки на вул. Галицькій відповідно до
схеми ОДР на ділянці від вул. Дністровської до вул. Надрічної. Змінити знаки на
перехресті вул. Галицька-Пасічна-Тролейбусна.
25. Звернення Комана А.І. розглянути можливість демонтажу дублюючих
світлофорів за перехрестям при наявності основного світлофору із дублюючим
на консолі.
26. Звернення Комана А.І. облаштувати смугу для паралельного паркування
на вул. Грушевського біля буд. 22а, 11-35 і передбачити можливість паралельної
парковки на тротуарі біля буд. 21.
27. Звернення Комана А.І. розглянути можливість влаштування
регульованого переходу через вул. Галицьку (Калушське шосе) на перехресті
вул. Галицька - вул. Горбачевського - Калушське шоссе.
28. Звернення Комана А.І. внести зміни в схему ОДР по вул. Північний
Бульвар для влаштування зупинки громадського транспорту біля "Панорами
плаза" без облаштування заїздної кишені для громадського транспорту.
29. Звернення Комана А.І. розглянути питання ліквідації заїздної кишені для
громадського транспорту і облаштування зручних понижень на всіх переходах
на вул. Целевича.
30. По вул. Незалежності,195 щодо переносу дорожнього знаку 5.44 «Місце
зупинки таксі».
31. Звернення ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» про надання
дозволу на розкопки по вул. М.Підгірянки,7-21 для заміни тепло мережі.
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32. Звернення М.Коваля та В.Козака про надання дозволу на прокладання
водопроводу та каналізації по вул. Чиста,10а.

1.СЛУХАЛИ: Звернення УГКЦ Вознесіння Господнього щодо встановлення
антипаркувальних стовпчиків на пішохідних та зелених зонах у дворі на
відрізку будинка №134б до підстанції ТП-362 і біля будинку №138, по
вул.Чорновола.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
Управителю будинку встановити антипаркувальні стовпчики.
2.СЛУХАЛИ: Звернення жителів масиву Крихівці-Долина щодо
облаштування безпечного пішохідного переходу технічними засобами
регулювання дорожнього руху на вул.Набережній ім.В.Стефаника навпроти
в’їзду на вул.Садова-Вербова
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутися з листом в УКБ ОДА щодо облаштування безпечного
пішохідного переходу технічними засобами регулювання дорожнього руху.
3.СЛУХАЛИ: Встановлення дорожніх знаків відповідно акту комісійного
обстеження залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці (додаток
додається).
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
4.СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Центр розвитку міста та рекреації»
щодо встановлення знаку обмеження проїзду зі сторони в’їзду в парк з вул.
Чорновола.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
УТІЗ звернутись до КП» МДК» встановити дорожній знак перед шлагбаумом
в парк встановити знак 3.21 “В’їзд заборонено”, на ділянці від вул. Чорновола
до шлагбаума встановити знак 5.33 “Пішохідна зона”.
5.СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ «ВАШ СТАТУС» про надання дозволу на
розкопки по вул.Цьоклера,11а для підведення мереж водопостачання.
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;
-виконувати роботи в нічний час у вихідні дні (субота, неділя).
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6.СЛУХАЛИ: Звернення ПП «ВАМБУД» про надання дозволу на розкопки
по вул. Південний Бульвар (поруч будинку №36) для прокладання побутової
каналізації та водопроводу торгово – офісних приміщень.
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.
7.СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія»
про надання дозволу на розкопки по вул. О.Заливахи для заміни теплової
мережі.
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.
8.СЛУХАЛИ: Звернення ПП «АЛЬФА ЕНЕРГО ГРУП» про надання
дозволу на розкопки згідно договору №60/24-38/2015 від 14.02 2016р., по вул.
Г.Мазепи, 89 для прокладання кабелю.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення,з вивозом ґрунту ,засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції, та забезпечити безпечний пішохідний
перехід.
9.СЛУХАЛИ: Звернення ТзОВ«БРОТ» про надання дозволу на проведення
розкопок по вул. І.Павла II 10, на ремонт дворових каналізаційних мереж, вул.
Стефаника 40-40б, на капітальний ремонт дворових каналізаційних мереж,
вул.Паркова 18-20 на капітальний ремонт дворових каналізаційних мереж, по
вул.Гнатюка на капітальний ремонт водопроводу.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції.
Вул.Гнатюка погодити з ГУНП.
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10.СЛУХАЛИ: Звернення ПП «Прикарпаття і К» про надання дозволу на
розкопки вул. Г.Мазепи від вул. Червоного Хреста до вул. Дорошенка для
виконання робіт по влаштування зовнішніх мереж водопроводу Спортивноготельного комплексу.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання та винести на наступну КБДР.
11.СЛУХАЛИ: Звернення ДКГ щодо повторного розгляду питання
організації руху пішоходів і паркування автомобілів по вул. Василіянок біля
страхової компанії «Галицька».
ВИРІШИЛИ:
ПАТ СК “Галицька” виготовити проект та погодити з ДЖКПБ та ГУНП з
врахуванням паралельної парковки автомобілів.
12.СЛУХАЛИ: Звернення Гульчій Т. М. та мешканці будинку по вул.
Федьковича, 90. Звертаються з проханням розблокувати проїзди до їхнього
будинку. Шлагбаум на перехресті Федьковича – Горбачовського та колеса з
шутром біля 13 училища.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ демонтувати шлагбаум на перехресті Федьковича – Горбачовського
та колеса з шутром біля 13 училища для розблокування проїзду.
13.СЛУХАЛИ: Звернення ДКГ щодо погодження встановлення
антипаркувальних стовпців на тротуарі по вул.. Драгоманова для захисту
покриття від нищення поза шляховиками.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
14.СЛУХАЛИ: Звернення ДКГ щодо погодження зміни конфігурації
тротуару та встановлення на тротуарі антипаркувальних стовпців для
забезпечення безперешкодного проїзду транспорту у двір будинку №9 по
вул.Гаркуші.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити бетонні півкулі.
15.СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Торговий сервіс» про надання дозволу на
розкопки для прокладання каналізаційної труби Торгового центру по вул.
Дністровській.
ВИРІШИЛИ:
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Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції.
16. СЛУХАЛИ: Звернення Ідзя Є. І. про надання дозволу на розкопки по
вул. Пасічна 63, для прокладання водовідведення до житлового будинку з
торговими залами.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР.
17. СЛУХАЛИ: Звернення Вербового С. Я. з проханням надати дозвіл на
встановлення антипаркувальних стовпчиків для захисту пішохідної зони у дворі
будинку по вул. Українській, 8.
ВИРІШИЛИ:
Управителю будинку врахувати дану пропозицію
встановлення
антипаркувальних стовпчиків під час реконструкції тротуару прибудинкової
території.
18.СЛУХАЛИ: Звернення МІУК щодо надання безоплатного ордеру на
проведення земляних робіт для ремонту каналізаційного випуску від будинку до
колодязя за адресою Грушевського, 11.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
19.СЛУХАЛИ: Звернення Остапишин О.А. надати дозвіл на проведення
земляних робіт для ремонту водопроводу по вул. Дорошенка, 23.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР.
20. СЛУХАЛИ: Звернення Шуневича А. В. надати дозвіл на влаштування

піднятого пішохідного переходу на вул. Покутській.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити два підняті пішохідні переходи перед ЗОШ-№22 та кафе
“Трайденг”.
21. СЛУХАЛИ: Звернення ДКГ надати дозвіл на влаштування ППП і
антикишені на бічному виїзді по вул. Мазепи,177.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
22. СЛУХАЛИ: Звернення ДКГ дати дозвіл на влаштування пішохідного
переходу по вул. Мазепи, 177 (навпроти центрального входу до супермаркету
«Сільпо»)
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
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23. СЛУХАЛИ: Звернення жителів будинку №25 по вул. Вовчинецькій дати
дозвіл на встановлення огорожі між їхнім будинком та новобудовою.
ВИРІШИЛИ:
Жильцям будинку №25 по вул. Вовчинецькій звернутися листом в ЦНАП та
департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради
згідно положення «Про порядок встановлення огорож».
24. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. встановити знаки на вул. Галицькій
відповідно до схеми ОДР на ділянці від вул. Дністровської до вул. Надрічної.
Змінити знаки на перехресті вул. Галицька-Пасічна-Тролейбусна.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
25. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. розглянути можливість демонтажу
дублюючих світлофорів за перехрестям при наявності основного світлофору із
дублюючим на консолі.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ разом з ГУНП та КП “Міськсвітло” по адресно вивчити питання
можливості демонтажу дублюючих світлофорів за перехрестям при наявності
основного світлофору із дублюючим на консолі.
26. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. облаштувати смугу для паралельного
паркування на вул. Грушевського біля буд. 22а, 11-35 і передбачити можливість
паралельної парковки на тротуарі біля буд. 21.
ВИРІШИЛИ:
Коману А.І. доопрацювати та винести на наступне засідання КБДР.
27. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. розглянути можливість влаштування
регульованого переходу через вул. Галицьку (Калушське шосе) на перехресті
вул. Галицька - вул. Горбачевського - Калушське шоссе.
ВИРІШИЛИ:
Погодити влаштування регульованого переходу .
28. СЛУХАЛИ: Звернення Комана А.І. внести зміни в схему ОДР по вул.
Північний Бульвар для влаштування зупинки громадського транспорту біля
"Панорами плаза" без облаштування заїздної кишені для громадського
транспорту.
ВИРІШИЛИ:
1.УТІЗ встановити дорожні знаки 5.41.1 та 5.41.2 (початок та кінець зупинки)
згідно схеми ОДР.
2.ДЖКПБ нанести дорожню розмітку 1.17 «Зупинка маршрутних
транспортних засобів».
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29. СЛУХАЛИ:Звернення Комана А.І. Розглянути питання ліквідації заїзної
кишені для громадського транспорту і облаштування зручних понижень на всіх
переходах на вул. Целевича.
ВИРІШИЛИ:
УКБ переглянути на предмет коригування проекту і доцільності влаштування
заїзної кишені.
30. СЛУХАЛИ: По вул. Незалежності,195 щодо переносу дорожнього знаку
5.44 «Місце зупинки таксі».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ звернутись до КП «МДК» перенести дорожній знак 5.44 «Місце
зупинки таксі» на опору між будинком №195а та №203 по вул. Незалежності.
31. СЛУХАЛИ: Звернення ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія»
про надання дозволу на розкопки по вул. М.Підгірянки,7-21 для заміни тепло
мережі.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції.
32. СЛУХАЛИ: Звернення М.Коваля та В.Козака про надання дозволу на
прокладання водопроводу та каналізації по вул. Чиста,10а.
ВИРІШИЛИ:
Погодити при умові проведення розкопки із застосуванням огородження та
освітлення, з вивозом ґрунту, засипкою щебенем та наступним відновленням
дорожнього покриття згідно інструкції.

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

М.Вітенко
І.Щурик
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