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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 5 від 16.07.2020року
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:
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління
інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Кошик О.І. – директор Управління архітектури, дизайну та містобудівної
діяльності;
Харук Р.Р. - депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Строїч А.П. - депутат міської ради;
Суходольський О.С. – ст. інспектор відділу безпеки дорожнього руху
управління патрульної поліції в Івано -Франківській області;
Шевчук Андрій Миронович – заступник начальника першої Державної
пожежно-рятувальної частини УДСНС в Івано-Франківській області;
Гіглюк А. В. – начальник управління транспорту та зв’язку.
Порядок денний:
1.Повторне звернення депутата міської ради В. Ревчука щодо встановлення
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул.
Січинського.
2. Звернення Саїка О.І. щодо встановлення дорожніх знаків 5.31 «Житлова
зона», а саме:
1. перехрестя вул. Івасюка - Вовчинецька (навпроти вул. Софіївка заїзд до
поліклініки);
2. вул. Стуса,13а (за перехрестям біля аптеки);
3. вул. Симоненка,1 (біля в’їзду в двір між вул. Симоненка,1 та вул.
Вовчинецька,202) та навпроти вул. Симоненка,2;
4. перехрестя вул. Потічна – Симоненка (біля бібліотеки).
3. Звернення Саїка О.І. щодо встановлення дорожніх знаків 4.14 «Доріжка для
пішоходів та велосипедистів», а саме:
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1.вул. Низова (початок пішохідної доріжки біля арки в сторону вул
Шептицького);
2. вул. Галицька,9 (навпроти кафедрального собору в сторону вул.
Шептицького);
3. вул. С. Мартинця-Л.Українки;
4. перехрестя вул. Грушевського - Вітовського (біля піднятого пішохідного
переходу) по обидва боки;
5. перехрестя вул. Грушевського - Шашкевича;
6. перехрестя вул. Курбаса - пл. Міцкевича;
7. перехрестя вул. Крушельницької - пл. Міцкевича;
8. перехрестя вул. Мельничука – Вірменська;
9. перехрестя вул. Вірменська – пл. Ринок;
10. перехрестя вул. Вірменська – Шеремети (в сторону Ратуші біля вул.
Тринітарська);
11. перехрестя вул. Шевченка Гординського (в сторону вул. С.Стрільців);
12. перехрестя вул. Потічна – Вовчинецька;
13. перехрестя вул. С.Стрільців – Бачинського.
Вхід у міський парк:
1.вул. Чорновола,124 (за зупинкою);
2. вул. Чорновола,121а (вхід в парк зі сторони стадіону «Рух» за закінченням
автомобільної дороги);
3. вул. Дорошенка,27 (м-н «Каріна»);
4. вул. Мазепи (вхід в парк навпроти коледжу фіз.. виховання);
5. вул. Мазепи (вхід в парк навпроти міського озера);
6. вул. Мазепи (вхід на міське озеро навпроти парку);
7. вхід в парк біля стейтпарку, Парк готелю - 2шт.;
8. провулок Матросової -1шт.;
9. вхід на міське озеро зі сторони «Чубі-Бум»;
10. вхід на міське озеро зі сторони вул. Саєвича.
4. Звернення мешканця вул. Республіканська,3 Дмитерка О.С. щодо
встановлення антипаркувальних засобів на вул. Республіканська,3.
5. Звернення мешканців вул. Толстого,1 щодо надання дозволу на
встановлення електродотягувача існуючих в’їзних воріт до будинку №1 по вул.
Толстого за власні кошти мешканців.
6. Звернення депутата міської ради В. Ревчука щодо встановлення пристроїв
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул.
Челюскінців,21а, 55.
7. Звернення Рудницької О.Б. щодо ремонту аварійних пристроїв примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Симоненка біля Золотої
Ниви (навпроти зупинки).
8. Звернення ПАТ Львівська залізниця «Івано-Франківська дистанція
колії» щодо нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків
відповідно акту комісійного обстеження залізничних переїздів дистанції колії
Львівської залізниці.
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9. Звернення гр. Космій І. С. щодо встановлення обмежувальних пристроїв (за
власні кошти)для унеможливлення паркування автомобілів навпроти вхідних
дверей нежитлового приміщення №133 по вул. Дорошенка, 22Б.
10. Звернення на 15-80 Лебеди М. М. щодо заблокованого проїзду самовільно
встановленим лежачим поліцейським мешканцями буд. №122 вул. Галицька,
який не відповідає нормам.
11. Колективне звернення мешканців буд.№66а по вул. Мазепи щодо
надання дозволу на встановлення огороджувальних стовпців та вертикального
шлагбауму для облаштування паркомісць існуючої автомобільної стоянки на
прибудинковій території.
12. Колективне звернення мешканців буд. 24а та 24б по вул. Південний
Бульвар щодо обмеження проїзду через їхній двір шляхом встановлення
автоматичних шлагбаумів за власний кошт, оскільки через великий потік
транспортних засобів руйнується фасад будинку та квартир, які знаходяться над
аркою.
13. Колективне звернення мешканців вул. Челюскінців №57, 57а, 57б, 59,
59а, 59б, 59в, 59г щодо встановлення дорожніх знаків 3.21 «В’їзд заборонено»
та 5.33 «Пішохідна зона» з двох сторін на початку та в кінці нашого провулку,
який сполучає вул. Рильського та вул. Челюскінців.
14. Звернення начальника управління інвестиційної політики Попадюка І.
Я. щодо надання дозволу на облаштування двох місць для паркування
електромобілів біля заправки для електромобілів на майданчику для платного
паркування на вул. Грушевського, 1 та перенесення дорожнього знаку 5.38
«Місце для паркування» з табличкою до дорожнього знаку «Місце для
електромобіля» з вул. Грушевського(біля стомат корпусу) на вул. Сахарова,
23(колишній завод Промприлад).
15. Звернення начальника адміністративно-господарського управління О.
Хімія щодо встановлення обмежувачів руху на площу перед адмінбудинком по
вул. Грушевського, 21 зі сторони вул. Мельничука.
16. Звернення голови правління ОСББ «Затишок-6» Томин М.М. щодо
надання дозволу на встановлення автоматичних воріт замість встановлення
автоматичного шлагбаума на вул. Г.Хоткевича,44Г,корп.2.
17. Звернення жителів буд. №20 по вул. Дорошенка щодо заборони
встановлення лежачого поліцейського біля будинку на вул. Дорошенка оскільки
будинок знаходиться в незадовільному технічному стані.
18. Звернення голови правління спілки споживчих товариств ІваноФранківської області Ціхонь М. В. щодо встановлення квіткових клумб для
унеможливлення хаотичного паркування та зручного пересування пішоходів і
людей з обмеженими можливостями на пішохідній частині вулиці
Грушевського, 11 та Леся Курбаса, 9.
19. Звернення КП «Електроавтотранс» В. Голутяка щодо забезпечення
безпеки перевезення пасажирів та збереження комунального майна:
1. На перехресті вул. О.Довбуша - вул. Коновальця встановити світлофорний
об’єкт.
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2. В зв’язку із збільшенням інтенсивності руху комунальних транспортних
засобів на перехресті вул. Коновальця - Петлюри збільшити час на 10сек.
горіння додаткової секції світлофора зеленої стрілки на ліво на вул. Петлюри.
20. Колективне звернення мешканців вул. Горбачевського, 40, 40а, 50 щодо
встановлення шлагбаума для перекриття наскрізного проїзду транспортних
засобів з встановленням відповідних дорожніх знаків та лежачих поліцейських.
21. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо погодження проекту
влаштування автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів із
благоустроєм території на вул. Максимовича в м. Івано-Франківську.
22. Звернення виконавчого директора ТзОВ «Благо» щодо демонтажу трьох
секцій паркану, що загороджує проїзд, який з’єднує вулиці Целевича(в межах
буд.№34-36) та вул. Просвіти. Відповідно до генерального плану міста ця
вулиця є наскрізною та забезпечує проїзд до новозбудованих житлових
комплексів.
23. Звернення Терешкун Л. С. щодо надання дозволу для заїзду
автотранспорту до власного комерційного приміщення під час ремонту та в
подальшому завезення товару до магазину на вул. Вічевий майдан, 2.
24. Звернення депутата міської ради Я. Дубаса та мешканців вул. Фотія
Володимирського(вул. Товарна) щодо заборони руху транспорту до ВАТ
«Лісокомбінат» та вирішення питання асфальтування дорожнього покриття.
25. Звернення депутата міської ради Я. Дубаса та мешканців вул.
Незалежності, 95, 97, 97А щодо встановлення шлагбаума та проведення
ямкового ремонту на прибудинковій території.
26. Звернення директора ТОВ «Люнер» Бібік В. М. щодо надання дозволу в
зв’язку з реконструкцією Івано – Франківського арматурного заводу, а саме:
1. Відновлення дорожнього покриття в’їздів на територію арматурного заводу та
комплексного благоустрою пішохідної зони (тротуари, зовнішнє освітлення,
влаштування паркомісць, відновлення підпірних стін) вздовж фасаду
арматурного заводу вул. Коновальця та вул. Рильського.
2. Влаштування дублюючого проїзду для розвантаження транспортних потоків
вул. Коновальця від вул. Рильського до вул. Ботанічна.
27. Звернення засновника ТОВ «Мальва плюс» Долішнього О.Д. щодо
вирішення питання транспортної розв’язки по вул. С. Мартинця по неділях з
6.00 до 24.00 год. з можливістю заїзду працівників на стоянку ТОВ «Мальва» зі
сторони вул. С. Мартинця.
28. Звернення Василик Я. С. щодо надання дозволу на встановлення
тимчасової огорожі на проїздній частині вул. Тичини для будівництва
громадського центру.
29. Звернення мешканців вул. М. Підгірянки щодо встановлення дорожніх
знаків 3.34 «Зупинку заборонено» на повороті біля буд. 46-54.
30. Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій» щодо демонтажу
самовільно встановлених засобів обмеження руху (2 бетонні клумби) за
адресою вул. Тролейбусна, 5 (між фармацевтичним корпусом ІФНМУ та
будинком №5 по вул. Тролейбусна).
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31. Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій» щодо демонтажу
самовільно встановлених засобів обмеження руху (2 лежачих поліцейських) за
адресою вул. Галицька, 122 (у нещодавно відремонтованому дворі).
32. Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій» щодо демонтажу
самовільно встановлених засобів обмеження руху (антипаркувальні жабки) за
адресами:
- Дорошенка,18 (1 шт.);
- Івана Павла ІІ, 21 (1 шт.);
- Івасюка,42,44 (2 шт.).
33. Звернення Романів О. В. щодо надання дозволу на встановлення
антипаркувальних стовпців (за власний рахунок) для захисту пішохідної зони за
адресою вул. Павлика,5.
34. Звернення депутата міської ради А. Строїча та мешканців буд. № 126130 вул. Галицька щодо обмеження наскрізного проїзду через двори будинків
№ 126-130 вул. Галицька, а також змінити нанесення дорожньої розмітки на вул.
Галицька з переривчастої на суцільну.
35. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Строїча та мешканців
буд. № 15-19 вул. Тролейбусна щодо обмеження наскрізного проїзду через
двори будинків № 15-19 вул. Тролейбусна.
36. Звернення депутата міської ради А. Волгіна щодо встановлення
обмеження руху (ланцюга ) для не уможливлення проїзду транспорту до
буд.№30 по вул. Сахарова.
1. СЛУХАЛИ: Повторне звернення депутата міської ради В. Ревчука
щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) по вул. Січинського.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
2. СЛУХАЛИ: Звернення Саїка О.І. щодо встановлення дорожніх знаків
5.31 «Житлова зона», а саме:
1. перехрестя вул. Івасюка - Вовчинецька (навпроти вул. Софіївка заїзд до
поліклініки);
2. вул. Стуса,13а (за перехрестям біля аптеки);
3. вул. Симоненка,1 (біля в’їзду в двір між вул. Симоненка,1 та вул.
Вовчинецька,202) та навпроти вул. Симоненка,2;
4. перехрестя вул. Потічна – Симоненка (біля бібліотеки).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожнього знаку 5.31
«Житлова зона» на перехресті вул. Івасюка - Вовчинецька (навпроти вул.
Софіївка заїзд до поліклініки).
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Відмовити встановлення дорожніх знаків 5.31 «Житлова зона» на вул.
Стуса,13а (за перехрестям біля аптеки), вул. Симоненка,1 (біля в’їзду в двір між
вул. Симоненка,1 та вул. Вовчинецька,202) та навпроти вул. Симоненка,2 також
на перехресті вул. Потічна – Симоненка (біля бібліотеки).
3. СЛУХАЛИ: Звернення Саїка О.І. щодо встановлення дорожніх знаків
4.14 «Доріжка для пішоходів та велосипедистів», а саме:
1.вул. Низова (початок пішохідної доріжки біля арки в сторону вул
Шептицького);
2. вул. Галицька,9 (навпроти кафедрального собору в сторону вул.
Шептицького);
3. вул. С. Мартинця-Л.Українки;
4. перехрестя вул. Грушевського - Вітовського (біля піднятого пішохідного
переходу) по обидва боки;
5. перехрестя вул. Грушевського - Шашкевича;
6. перехрестя вул. Курбаса - пл. Міцкевича;
7. перехрестя вул. Крушельницької - пл. Міцкевича;
8. перехрестя вул. Мельничука – Вірменська;
9. перехрестя вул. Вірменська – пл. Ринок;
10. перехрестя вул. Вірменська – Шеремети (в сторону Ратуші біля вул.
Тринітарська);
11. перехрестя вул. Шевченка Гординського (в сторону вул. С.Стрільців);
12. перехрестя вул. Потічна – Вовчинецька;
13. перехрестя вул. С.Стрільців – Бачинського.
Вхід у міський парк:
1.вул. Чорновола,124 (за зупинкою);
2. вул. Чорновола,121а (вхід в парк зі сторони стадіону «Рух» за закінченням
автомобільної дороги);
3. вул. Дорошенка,27 (м-н «Каріна»);
4. вул. Мазепи (вхід в парк навпроти коледжу фіз.. виховання);
5. вул. Мазепи (вхід в парк навпроти міського озера);
6. вул. Мазепи (вхід на міське озеро навпроти парку);
7. вхід в парк біля стейтпарку, Парк готелю - 2шт.;
8. провулок Матросової -1шт.;
9. вхід на міське озеро зі сторони «Чубі-Бум»;
10. вхід на міське озеро зі сторони вул. Саєвича.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує надати схему візуального встановлення дорожніх
знаків 4.14 «Доріжка для пішоходів та велосипедистів» по даних адресах.
4. СЛУХАЛИ: Звернення мешканця вул. Республіканська,3 Дмитерка
О.С. щодо встановлення антипаркувальних засобів на вул. Республіканська,3.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ відповідно до погодженого проекту виконати роботи на вул.
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Республіканська,3.
5. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Толстого,1 щодо надання
дозволу на встановлення електродотягувача існуючих в’їзних воріт до будинку
№1 по вул. Толстого за власні кошти мешканців.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
6. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Ревчука щодо
встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) по вул. Челюскінців,21а, 55.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Челюскінців,21а та вул. Челюскінців 55.
7. СЛУХАЛИ: Звернення Рудницької О.Б. щодо ремонту аварійних
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул.
Симоненка біля Золотої Ниви (навпроти зупинки).
ВИРІШИЛИ:
КП МДК виконати ремонт пристроїв примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) по вул. Симоненка біля Золотої Ниви (навпроти
зупинки).
8. СЛУХАЛИ: Звернення ПАТ Львівська залізниця «ІваноФранківська дистанція колії» щодо нанесення дорожньої розмітки та
встановлення дорожніх знаків відповідно акту комісійного обстеження
залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ нанести дорожню осьову розмітку та лінію «Стоп» на вул. Дудаєва
та поновити дорожню розмітку та лінію «Стоп» на вул. Коновальця, вул.
Хриплінська та Макухи.
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків, а
саме:
Перехрестя вул. Надрічна - Сагайдачного1.27 «Залізничний переїзд з
шлагбаумом»-2шт. та табличками до дорожніх знаків 7.3.2 «Напрямок
дії»(наліво)-2шт.;
Вул. Польова 1.28 «Залізничний переїзд без шлагбаума»-4шт.;
Перехрестя вул. Петлюри – Коновальця таблички до дорожніх знаків 7.3.1
«Напрямок дії»(направо)-2шт.
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9. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Космій І. С. щодо встановлення
обмежувальних пристроїв (за власні кошти)для унеможливлення паркування
автомобілів навпроти вхідних дверей нежитлового приміщення №133 по вул.
Дорошенка, 22Б.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власні кошти встановити бетонні півкулі перед приміщенням
№133 по вул. Дорошенка, 22Б.
10. СЛУХАЛИ: Звернення на 15-80 Лебеди М. М. щодо заблокованого
проїзду самовільно встановленим лежачим поліцейським мешканцями буд.
№122 вул. Галицька, який не відповідає нормам.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ демонтувати самовільно встановлений лежачий поліцейський по
вул. Галицька, 122.
11. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців буд.№66а по вул.
Мазепи щодо надання дозволу на встановлення огороджувальних стовпців та
вертикального шлагбауму
для облаштування паркомісць існуючої
автомобільної стоянки на прибудинковій території.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ вивчити дане питання та винести на наступне засідання КБДР.
12. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців буд. 24а та 24б по
вул. Південний Бульвар щодо обмеження проїзду через їхній двір шляхом
встановлення автоматичних шлагбаумів за власний кошт, оскільки через
великий потік транспортних засобів руйнується фасад будинку та квартир, які
знаходяться над аркою.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з ДСНС вивчити та винести на наступне засідання КБДР.
13. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців вул. Челюскінців
№57, 57а, 57б, 59, 59а, 59б, 59в, 59г щодо встановлення дорожніх знаків 3.21
«В’їзд заборонено» та 5.33 «Пішохідна зона» з двох сторін на початку та в кінці
нашого провулку, який сполучає вул. Рильського та вул. Челюскінців.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
14. СЛУХАЛИ: Звернення начальника управління інвестиційної
політики Попадюка І. Я. щодо надання дозволу на облаштування двох місць
для паркування електромобілів біля заправки для електромобілів на майданчику
для платного паркування на вул. Грушевського, 1 та перенесення дорожнього
знаку 5.38 «Місце для паркування» з табличкою до дорожнього знаку «Місце
для електромобіля» з вул. Грушевського(біля стомат корпусу) на вул. Сахарова,
23(колишній завод Промприлад).
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ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження з УПП в Івано – Франківській області.
15.
СЛУХАЛИ:
Звернення
начальника
адміністративногосподарського управління О. Хімія щодо встановлення обмежувачів руху на
площу перед адмінбудинком по вул. Грушевського, 21 зі сторони вул.
Мельничука.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
16. СЛУХАЛИ: Звернення голови правління ОСББ «Затишок-6»
Томин М.М. щодо надання дозволу на встановлення автоматичних воріт
замість встановлення автоматичного шлагбаума на вул. Г.Хоткевича,44Г,корп.2.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ та ДЖКПБ вивчити та винести на наступне засідання КБДР.
17. СЛУХАЛИ: Звернення жителів буд. №20 по вул. Дорошенка щодо
заборони встановлення лежачого поліцейського біля будинку на вул. Дорошенка
оскільки будинок знаходиться в незадовільному технічному стані.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ вивчити та винести на наступне засідання КБДР.
18. СЛУХАЛИ: Звернення голови правління спілки споживчих
товариств Івано-Франківської області Ціхонь М. В. щодо встановлення
квіткових клумб для унеможливлення хаотичного паркування та зручного
пересування пішоходів і людей з обмеженими можливостями на пішохідній
частині вулиці Грушевського, 11 та Леся Курбаса, 9.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
19. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Електроавтотранс» В. Голутяка щодо
забезпечення безпеки перевезення пасажирів та збереження комунального
майна:
1. На перехресті вул. О.Довбуша - вул. Коновальця встановити світлофорний
об’єкт.
2. В зв’язку із збільшенням інтенсивності руху комунальних транспортних
засобів на перехресті вул. Коновальця - Петлюри збільшити час на 10сек.
горіння додаткової секції світлофора зеленої стрілки на ліво на вул. Петлюри.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ розроблено проект на встановлення світлофора на вул. Коновальця Василишина - О.Довбуша.
УТІЗ при наявності бюджетних призначень встановити світлофорний
об’єкт.
2. КП «Івано - Франківськміськсвітло» вивчити дане питання та
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змінити циклограму світлофора на перехресті вул. Коновальця - Петлюри
збільшивши час горіння додаткової секції світлофора зеленої стрілки на ліво з
вул. Коновальця на вул. Петлюри.
20.
СЛУХАЛИ:
Колективне
звернення
мешканців
вул.
Горбачевського, 40, 40а, 50 щодо встановлення шлагбаума для перекриття
наскрізного проїзду транспортних засобів з встановленням відповідних
дорожніх знаків та лежачих поліцейських.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 3.2
«Рух механічних транспортних засобів заборонено»-3шт. з табличкою 7.3.1
«Напрямок дії»(направо)-1шт. на вул. Горбачевського.
ДЖКПБ демонтувати самовільно встановлений шлагбаум на вул.
Федьковича, 94.
21. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо
погодження проекту влаштування автостоянки для тимчасового зберігання
автомобілів із благоустроєм території на вул. Максимовича в м. ІваноФранківську.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
22. СЛУХАЛИ: Звернення виконавчого директора ТзОВ «Благо»
щодо демонтажу трьох секцій паркану, що загороджує проїзд, який з’єднує
вулиці Целевича(в межах буд.№34-36) та вул. Просвіти. Відповідно до
генерального плану міста ця вулиця є наскрізною та забезпечує проїзд до
новозбудованих житлових комплексів.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
23. СЛУХАЛИ: Звернення Терешкун Л. С. щодо надання дозволу для
заїзду автотранспорту до власного комерційного приміщення під час ремонту та
в подальшому завезення товару до магазину на вул. Вічевий майдан, 2.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження схеми заїзду з УПП та встановлення
відповідних дорожніх знаків та дорожнього знаку 3.15 «Рух транспортних
засобів, маса яких перевищує 7т, заборонено». Під час робіт у випадку
пошкодження покриття(бруківка) провести відновлення покриття власним
коштом.
24. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Я. Дубаса та
мешканців вул. Фотія Володимирського(вул. Товарна) щодо заборони руху
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транспорту до ВАТ «Лісокомбінат» та вирішення питання асфальтування
дорожнього покриття.
ВИРІШИЛИ:
КП МДК відновити дорожній знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів
заборонено» на вул. Фотія Володимирського (вул. Товарна).
25. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Я. Дубаса та
мешканців вул. Незалежності, 95, 97, 97А щодо встановлення шлагбаума та
проведення ямкового ремонту на прибудинковій території.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення автоматичного шлагбауму за власні кошти
мешканців за умови погодження з ДСНС, а також надання пультів аварійним
службам
КП
«Івано-Франківськводоекотехпром»,
ДМП
«Івано
–
Франківськтеплокомуненерго», КП «Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС,
швидка медична допомога, АТ «Прикарпаттяобленерго» «Центральна»,
управління патрульної поліції, аварійна газова служба.
26. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Люнер» Бібік В. М. щодо
надання дозволу в зв’язку з реконструкцією Івано – Франківського арматурного
заводу, а саме:
1. Відновлення дорожнього покриття в’їздів на територію арматурного заводу та
комплексного благоустрою пішохідної зони (тротуари, зовнішнє освітлення,
влаштування паркомісць, відновлення підпірних стін) вздовж фасаду
арматурного заводу вул. Коновальця та вул. Рильського.
2. Влаштування дублюючого проїзду для розвантаження транспортних потоків
вул. Коновальця від вул. Рильського до вул. Ботанічна.
ВИРІШИЛИ:
1.Погодити.
2.УТІЗ замовити в проектній організації моделювання транспортних
потоків на ділянці вул. Коновальця від вул. Рильського до залізничного переїзду.
27. СЛУХАЛИ: Звернення засновника ТОВ «Мальва плюс»
Долішнього О.Д. щодо вирішення питання транспортної розв’язки по вул. С.
Мартинця по неділях з 6.00 до 24.00 год. з можливістю заїзду працівників на
стоянку ТОВ «Мальва» зі сторони вул. С. Мартинця.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує надати перелік номерних знаків автомобілів, які будуть
заїздити на вул. С. Мартинця по неділях з 6.00 до 24.00 год. з можливістю заїзду
працівників на стоянку ТОВ «Мальва» зі сторони вул. С. Мартинця, після чого
винести на засідання КБДР.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Василик Я. С. щодо надання дозволу на
встановлення тимчасової огорожі на проїздній частині вул. Тичини для
будівництва громадського центру.
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ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
29. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. М. Підгірянки щодо
встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинку заборонено» на повороті біля буд.
46-54.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список
робіт. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з
встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків 3.34
«Зупинку заборонено»-2шт. на повороті біля буд. 46-54 на вул. М. Підгірянки.
30. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій»
щодо демонтажу самовільно встановлених засобів обмеження руху (2 бетонні
клумби) за адресою вул. Тролейбусна, 5 (між фармацевтичним корпусом
ІФНМУ та будинком №5 по вул. Тролейбусна).
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
31. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій»
щодо демонтажу самовільно встановлених засобів обмеження руху (2 лежачих
поліцейських) за адресою вул. Галицька, 122 (у нещодавно відремонтованому
дворі).
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
32. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій»
щодо демонтажу самовільно встановлених засобів обмеження руху
(антипаркувальні жабки) за адресами:
- Дорошенка,18 (1 шт.);
- Івана Павла ІІ, 21 (1 шт.);
- Івасюка,42,44 (2 шт.).
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
33. СЛУХАЛИ: Звернення Романів О. В. щодо надання дозволу на
встановлення антипаркувальних стовпців (за власний рахунок) для захисту
пішохідної зони за адресою вул. Павлика,5.
ВИРІШИЛИ:
КБДР рекомендує надати для погодження ДЖКПБ схематичне
розміщення стовпчиків та зовнішній вигляд, після чого винести на засідання
КБДР.
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34. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Строїча та
мешканців буд. № 126-130 вул. Галицька щодо обмеження наскрізного
проїзду через двори будинків № 126-130 вул. Галицька, а також змінити
нанесення дорожньої розмітки на вул. Галицька з переривчастої на суцільну.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ та УПП вивчити дане питання та винести на наступне засідання
КБДР.
УТІЗ при наявності бюджетних призначень врахувати нанесення
дорожньої розмітки з переривчастої на суцільну.
35. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Строїча та
мешканців буд. № 15-19 вул. Тролейбусна щодо обмеження наскрізного
проїзду через двори будинків № 15-19 вул. Тролейбусна.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ та УПП вивчити дане питання та винести на наступне засідання
КБДР.
36. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Волгіна щодо
встановлення обмеження руху (ланцюга ) для не уможливлення проїзду
транспорту до буд.№30 по вул. Сахарова.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з ДСНС вивчити дане питання з виїздом на місце та
винести на наступне засідання КБДР.

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

М. Вітенко

І. Щурик
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