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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 6 від 13.06.2019року
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:
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Синишин В.І. – директор КП « Івано - Франківськміськсвітло»;
Ткачук М.З. – інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління
патрульної поліції в Івано -Франківській області;
Стахів О.М. – голова правління «Спілка перевізників Івано – Франківська»;
Гіглюк А.В. – начальник управління транспорту та зв’язку;
Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління
інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Жук Р.Д. - голова правління асоціації приватних таксистів м. Івано-Франківську.
Порядок денний:
1. Звернення Лукашової - Лабчук М.М. щодо встановлення дорожнього знаку
3.1 «Рух заборонено» на прибудинковій території по вул. Галицька,126,
оскільки велика кількість транспортних засобів заїжджають у двір.
2. Звернення депутата міської ради А. Волгіна мешканці прибудинкової
території по вул. Сахарова,30 та вул. Коновальця,95 просять встановити
дорожні знаки 5.31 «Житлова зона» та 3.1 «Рух заборонено», оскільки велика
кількість транспортних засобів заїжджають у двір, що становить небезпеку для
мешканців та дітей.
3. Щодо встановлення павільйону зупинки громадського транспорту на
вул. 24-Серпня біля школи в центр.
4. Звернення депутата міської ради М. Тараса щодо встановлення оглядового
дорожнього дзеркала на перехресті вул. Трачів – Б.Хмельницького.
5. Звернення Пічки Р.П. щодо встановлення пристрою примусового зниження
швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Й.Сліпого біля будинку № 26.
6. Звернення Катамай Т.В. щодо правомірності встановлення дорожнього
знаку 3.21 «В’їзд заборонено» над аркою на вул. Курбаса,4.
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7. Звернення директора ТзОВ «Івано-Франківська пельменна» Васковця
Л.П. щодо надання дозволу та погодження схеми транспортно пішохідних
зв’язків на заїзд будівельної техніки та механізмів для підвозу будівельних
матеріалів, в зв’язку з початком проведення будівельно-реставраційних робіт
по об’єкту «Реставрація будівлі № 2 Вічевий майдан в м. Івано-Франківську в
частині пристосування пельменної та підвальних приміщень під заклад
громадського харчування та квартир і горищного простору під готель».
8. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та нанесення
дорожньої розмітки відповідно до акту обстеження умов дорожнього руху по
вулично – шляховій мережі міста Івано-Франківська, а саме:
1. вул. Івасюка,42 потребує нанесення дорожньої розмітки, обрізки
зелених насаджень, встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»1шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт.
2. вул. Довженка,16 потребує поновлення дорожньої розмітки, освітлення
пішохідного переходу, встановлення додаткових дорожніх знаків 5.35.1
«Пішохідний перехід» - 1шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 1шт. та 1.39
«Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка) » - 2шт. з табличкою 7.21.3 «Вид
небезпеки» - 2шт.
3. вул. Бельведерська рекомендується перенести до перехрестя
Південний бульвар - Бельведерська пішохідний перехід та встановити додаткове
освітлення.
4. вул. Коновальця, 221 потребує поновлення дорожня розмітка в межах
пішохідного переходу, освітлення пішохідного переходу, заміна дорожніх знаків
5.35.1 «Пішохідний перехід» - 2шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. та
встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул. Коновальця – Сорохтея.
9. Звернення начальника територіального управління державної судової
адміністрації України в Івано-Франківській області О. Рибака щодо
надання дозволу на встановлення паркувальних стовпчиків на вул.
Грушевського,32 для огорожі пішохідної зони та запобігання заїзду автомобілів
на бордюри, закупівлю стовпчиків забезпечить територіальне управління також
просять погодити зовнішній вигляд стовпчиків.
10. Звернення директора Гулича А.В. ТзОВ «Управлінська компанія
Оселя» та мешканців будинку № 20 А вул. Короля Данила щодо надання
дозволу на облаштування стоянки для власників легкових автомобілів в торці
будинку № 24Б по вул. Південний бульвар.
11. Звернення Чекіт О.В. та мешканців будинків Південого бульвару 24Б та
вул. Короля Данила,18 просять заборонити облаштування стоянки для
легкових автомобілів в торці будинку № 24Б по вул. Південний бульвар.
12. Звернення директора В. Голутяка КП «Електроавтотранс» щодо
синхронності роботи світлофорних об’єктів на перехресті вул. Василіянок –
Гаркуші – Вовчинецька з вул. Василіянок зі сторони вул. Гаркуші збільшити
горіння червоного кольору світлофора на 10секунд, а світлофора з вул.
Василіянок збільшити горіння зеленого кольору відповідно на 10 секунд, цим
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самим ми даємо можливість транспортному засобу з вул. Василіянок здійснити
поворот або завершити маневр на вул Вовчинецьку.
13. Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо створення
безпечних умов для пересування пішоходів на перехресті поруч з заправкою
«ОККО» вул. Тисменицька (Паркова алея).
14. Звернення директора магазину «Крук» Бурлачук І.Г. щодо встановлення
паркувальних бар’єрів (жабки) за власні кошти з обох боків магазину «Крук» по
вул. Коновальця,44 для можливості більш раціонального використання
прилеглої території.
15. Звернення Кудлака Б.І. щодо облаштування додаткової зупинки для
тролейбусів № 6 та № 7 на вул. С. Бандери,69.
16. Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо встановлення двох
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) в дворі
будинку по вул. Івасюка,7.
17. Звернення мешканців щодо встановлення пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Павлика та встановлення
дорожніх знаків на в’їздах на вул. Павлика 5.33 «Пішохідна зона».
18. Звернення депутата міської ради М. Вагилевича щодо встановлення двох
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул.
Дорошенка поруч із будинком №16 при вході в парк Т.Шевченка.
19. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо встановлення
шлагбауму на в’їзді до двору по вул. Вовчинецька, 26 та 28.
20. Звернення Половінкіна Д.О. щодо встановлення інформаційно вказівного знаку при виїзді з м. Івано-Франківська з інформацією роз’їзду трас
Н-09 і Н-10 тобто напрямок руху на м. Калуш та м. Галич .
21. Звернення начальника центру з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» Балагутрака І.І. щодо обладнання знаком або нанесенням
розмітки «Паркувальна зона» з урахуванням потреб для моломобільних груп
населення на в’їзді - виїзді до офісного приміщення РЦ «Інваспорт», що
знаходиться за адресою вул. Вагилевича,3.
22. Колективне звернення мешканців буд. № 2, 4 по вул. Карпатська щодо
встановлення обмежувального знаку для проїзду транспорту.
23. Звернення директора ТОВ «Оріон –ІФБУД» І. Рогіва щодо покращення
транспортної інфраструктури міста, уникнення аварійності, просять дати дозвіл
на розробку проекту влаштування кільцевого руху по вул. Височана, всі
будівельні роботи будуть виконанні за власний рахунок (влаштування кільця,
асфальтні роботи, озеленення тощо).
24. Встановлення пристроїв регулювання руху (лежачих поліцейських ) у
дворі будинку по вул. Є. Коновальця, 128.
25. Встановлення засобу примусового зменшення швидкості руху
транспортних засобів в житловій зоні на ділянці вул. Миру, 70.
26. Встановлення шлагбауму при заїзді на територію ОСББ"Затишок-6" по
вул. Гната Хоткевича, 44Г.
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27. Щодо облаштування пішохідного переходу без влаштування антикишені
на вул. Сахарова – Мельника.
28. Звернення Луканюка Д. В. щодо встановлення обмежувача руху на в’їзді в
гараж за адресою пл. Європейська, 3.
29. ВП «Івано-Франківське територіальне управління щодо надання дозволу
на часткове перекриття вул. Сагайдачного для виконання робіт по ремонту
огорожі терміном на два місяці з 01.07.2019р. - 31.08.2019р.

1. СЛУХАЛИ: Звернення Лукашової - Лабчук М.М. щодо
встановлення дорожнього знаку 3.1 «Рух заборонено» на прибудинковій
території по вул. Галицька,126, оскільки велика кількість транспортних засобів
заїжджають у двір.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує за власний кошт мешканців встановлення дорожнього
знаку 3.1 «Рух заборонено» на прибудинковій території по вул. Галицька,126.
2. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Волгіна мешканці
прибудинкової території по вул. Сахарова,30 та вул. Коновальця,95 просять
встановити дорожні знаки 5.31 «Житлова зона» та 3.1 «Рух заборонено»,
оскільки велика кількість транспортних засобів заїжджають у двір, що
становить небезпеку для мешканців та дітей.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує за власний кошт мешканців встановлення дорожніх
знаків 3.1 «Рух заборонено» та 5.31 «Житлова зона» на в’їзді на прибудинкову
територію.
3. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення павільйону зупинки громадського
транспорту на вул. 24-Серпня біля школи в центр.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення павільйону зупинки громадського транспорту на
вул. 24-Серпня біля школи в центр.
4. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Тараса щодо
встановлення оглядового дорожнього дзеркала на перехресті вул. Трачів –
Б.Хмельницького.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ почистити кущі та дерева на перехресті вул. Трачів – Б.
Хмельницького, 68.
УТІЗ встановити сферичне дзеркало на перехресті вул. Трачів –
Б.Хмельницького.
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5. СЛУХАЛИ: Звернення Пічки Р.П. щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) на вул. Й.Сліпого
біля будинку № 26.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Й.Сліпого біля будинку № 26.
УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на
закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний
перехід» - 2шт. та нанесення дорожньої розмітки.
6. СЛУХАЛИ: Звернення Катамай Т.В. щодо правомірності
встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» над аркою на вул.
Курбаса,4.
ВИРІШИЛИ:
Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою
розроблено РП « Капітальний ремонт вул. Курбаса». Відповідно до проекту в
поточному році будуть проведені роботи по реконструкції вулиці та створена
пішохідна зона.
7. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ «Івано-Франківська
пельменна» Васковця Л.П. щодо надання дозволу та погодження схеми
транспортно пішохідних зв’язків на заїзд будівельної техніки та механізмів для
підвозу будівельних матеріалів, в зв’язку з початком проведення будівельнореставраційних робіт по об’єкту «Реставрація будівлі № 2 Вічевий майдан в м.
Івано-Франківську в частині пристосування пельменної та підвальних
приміщень під заклад громадського харчування та квартир і горищного
простору під готель».
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.
8. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків та
нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту обстеження умов дорожнього
руху по вулично – шляховій мережі міста Івано-Франківська, а саме:
1. вул. Івасюка,42 потребує нанесення дорожньої розмітки, обрізки
зелених насаджень, встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний перехід»1шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт.
2. вул. Довженка,16 потребує поновлення дорожньої розмітки, освітлення
пішохідного переходу, встановлення додаткових дорожніх знаків 5.35.1
«Пішохідний перехід» - 1шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 1шт. та 1.39
«Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка) » - 2шт. з табличкою 7.21.3 «Вид
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небезпеки» - 2шт.
3. вул. Бельведерська рекомендується перенести до перехрестя
Південний бульвар - Бельведерська пішохідний перехід та встановити додаткове
освітлення.
4. вул. Коновальця, 221 потребує поновлення дорожня розмітка в межах
пішохідного переходу, освітлення пішохідного переходу, заміна дорожніх знаків
5.35.1 «Пішохідний перехід» - 2шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. та
встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул. Коновальця – Сорохтея.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки відповідно до акту
обстеження умов дорожнього руху по вулично – шляховій мережі міста ІваноФранківська по вул. Івасюка, 42, вул. Довженка, вул. Коновальця, 221.
КП «МДК» відповідно до акту обстеження умов дорожнього руху по
вулично – шляховій мережі міста Івано-Франківська провести заміну 5.35.1
«Пішохідний перехід» - 2шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. по вул.
Коновальця, 221.
УКБ по вул. Бельведерська розроблено робочий проект з організацією
дорожнього руху.
ДЖКПБ по вул. Івасюка,42 забезпечити обрізку зелених насаджень.
9. СЛУХАЛИ: Звернення начальника територіального управління
державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області О.
Рибака щодо надання дозволу на встановлення паркувальних стовпчиків на
вул. Грушевського,32 для огорожі пішохідної зони та запобігання заїзду
автомобілів на бордюри, закупівлю стовпчиків забезпечить територіальне
управління також просять погодити зовнішній вигляд стовпчиків.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення стовпчиків вздовж тротуару по вул.
Грушевського,32 за власні кошти. Зовнішній вигляд стовпчиків погодити з
ДЖКПБ.
10. СЛУХАЛИ: Звернення директора Гулича А.В. ТзОВ
«Управлінська компанія Оселя» та мешканців будинку № 20 А вул. Короля
Данила щодо надання дозволу на облаштування стоянки для власників
легкових автомобілів в торці будинку № 24Б по вул. Південний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
КБДР рекомендує ТзОВ «Управлінська компанія Оселя» облаштування
стоянки погодити з мешканцями буд. № 18 вул. Короля Данила , буд. № 24Б
Південного бульвару та підприємцями буд. № 24Б Південного бульвару.
11. СЛУХАЛИ: Звернення Чекіт О.В. та мешканців будинків
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Південого бульвару 24Б та вул. Короля Данила,18 просять заборонити
облаштування стоянки для легкових автомобілів в торці будинку № 24Б по вул.
Південний бульвар.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
КБДР рекомендує ТзОВ «Управлінська компанія Оселя» облаштування
стоянки погодити з мешканцями буд. № 18 вул. Короля Данила , буд. № 24Б
Південного бульвару та підприємцями буд. № 24Б Південного бульвару.
12. СЛУХАЛИ: Звернення директора В. Голутяка КП
«Електроавтотранс» щодо синхронності роботи світлофорних об’єктів на
перехресті вул. Василіянок – Гаркуші – Вовчинецька з вул. Василіянок зі
сторони вул. Гаркуші збільшити горіння червоного кольору світлофора на
10секунд, а світлофора з вул. Василіянок збільшити горіння зеленого кольору
відповідно на 10 секунд, цим самим ми даємо можливість транспортному
засобу з вул. Василіянок здійснити поворот або завершити маневр на вул
Вовчинецьку.
ВИРІШИЛИ:
КП «Івано - Франківськміськсвітло» проведено коригування роботи
світлофора на перехресті вул. Василіянок – Гаркуші – Вовчинецька.
13. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Мерінова В.О. щодо
створення безпечних умов для пересування пішоходів на перехресті поруч з
заправкою «ОККО» вул. Тисменицька (Паркова алея).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на
закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожніх знаків 5.35.1 «Пішохідний
перехід» - 2шт. та нанесення дорожньої розмітки.
14. СЛУХАЛИ: Звернення директора магазину «Крук» Бурлачук І.Г.
щодо встановлення паркувальних бар’єрів (жабки) за власні кошти з обох боків
магазину «Крук» по вул. Коновальця, 44 для можливості більш раціонального
використання прилеглої території.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
15. СЛУХАЛИ: Звернення Кудлака Б.І. щодо облаштування додаткової
зупинки для тролейбусів № 6 та № 7 на вул. С. Бандери,69.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
16. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О.І. щодо
встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) в дворі будинку по вул. Івасюка,7.
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ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити два пристрої
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) з відповідними
дорожніми знаками в дворі будинку по вул. Івасюка,7.
17. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Павлика щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Павлика та встановлення дорожніх знаків на в’їздах на
вул. Павлика 5.33 «Пішохідна зона».
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановлені пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) на вул. Павлика.
УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків 5.33 «Пішохідна зона» - 2шт. зі сторони вул. Франка та вул.
Лепкого.
18. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Вагилевича щодо
встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський) на вул. Дорошенка поруч із будинком №16 при вході в парк
Т.Шевченка.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити два пристрої
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) з відповідними
дорожніми знаками на вул. Дорошенка при вході в парк Т.Шевченка.
19. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М.
щодо встановлення шлагбауму на в’їзді до двору по вул. Вовчинецька, 26 та 28.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує за власний кошт встановлення шлагбауму по вул.
Вовчинецька, 26 та 28 та за умови надання пультів екстреним службам,
підприємцям та мешканцям будинків, які знаходяться у даному дворі.
20. СЛУХАЛИ: Звернення Половінкіна Д.О. щодо встановлення
інформаційно - вказівного знаку при виїзді з м. Івано-Франківська з
інформацією роз’їзду трас Н-09 і Н-10 тобто напрямок руху на м. Калуш та м.
Галич .
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
Відповідні інформаційні дорожні знаки на виїздах з міста встановлені.
21. СЛУХАЛИ: Звернення начальника центру з фізичної культури і
спорту інвалідів «Інваспорт» Балагутрака І.І. щодо обладнання знаком або
нанесенням розмітки «Паркувальна зона» з урахуванням потреб для
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моломобільних груп населення на в’їзді - виїзді до офісного приміщення РЦ
«Інваспорт», що знаходиться за адресою вул. Вагилевича,3.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендерної закупівлі та укладання договору на
закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення
дорожніх знаків 3.34. «Зупинку заборонено» та 7.2.2 «Зона дії».
22. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців буд. № 2, 4 по вул.
Карпатська щодо встановлення обмежувального знаку для проїзду транспорту.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з ДЖКПБ вивчити дане питання з виходом на місце.
23. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Оріон –ІФБУД» І. Рогіва
щодо покращення транспортної інфраструктури міста, уникнення аварійності,
просять дати дозвіл на розробку проекту влаштування кільцевого руху по вул.
Височана, всі будівельні роботи будуть виконанні за власний рахунок
(влаштування кільця, асфальтні роботи, озеленення тощо).
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує виготовлення робочого проекту з влаштуванням
кільцевого руху по вул. Височана зі встановленням відповідних дорожніх
знаків та погодженням в управлінні патрульної поліції у м. Івано - Франківську.
24. СЛУХАЛИ: Встановлення пристроїв регулювання руху (лежачих
поліцейських ) у дворі будинку по вул. Є. Коновальця, 128.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити пристрій примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) з відповідними дорожніми
знаками на вул. Є. Коновальця, 128.
25. СЛУХАЛИ: Встановлення засобу примусового зменшення
швидкості руху транспортних засобів в житловій зоні на ділянці вул. Миру, 70.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ та УПП вивчити питання щодо потреби встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський).
26. СЛУХАЛИ: Встановлення шлагбауму при заїзді на територію
ОСББ"Затишок-6" по вул. Гната Хоткевича, 44Г.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує за власний кошт встановлення шлагбауму та
дорожніх знаків 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» при заїзді на територію
ОСББ"Затишок-6" по вул. Гната Хоткевича, 44Г за умови надання пультів
екстреним службам та мешканцям.
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27. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідного переходу без
влаштування антикишені на вул. Сахарова – Мельника.
ВИРІШИЛИ:
Відмінити рішення протоколу № 15 від 13.12.2018р. пит. 17
облаштування антикишені. Погодити облаштування пішохідного переходу без
влаштування антикишені на вул. Сахарова – Мельника.
КП «МДК» демонтувати частину перильного загородження.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Луканюка Д. В. щодо встановлення
обмежувача руху на в’їзді в гараж за адресою пл. Європейська, 3.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
29. СЛУХАЛИ: ВП «Івано-Франківське територіальне управління
щодо надання дозволу на часткове перекриття вул. Сагайдачного для виконання
робіт по ремонту огорожі терміном на два місяці з 01.07.2019р. - 31.08.2019р.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови погодження схеми об’їзду з УПП та встановленням
відповідних дорожніх знаків. Роботи по встановленню огорожі виконувати
поетапно з наданням графіків з 01.07.2019р. по 31.08.2019р.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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