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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 8 від 11.07.2019року
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»;
Суходольський О.С. – ст. інспектор відділу безпеки дорожнього руху
управління патрульної поліції в Івано -Франківській області;
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;
Кошик О.І. – директор Управління архітектури, дизайну та містобудівної
діяльності;
Харук Р.Р. - депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська.
Порядок денний:
1. Колективне звернення мешканців кварталу «Різдвяний» вул. Целевича34
корп. 1, 2, 3, 4 щодо надання дозволу на встановлення автоматичних воріт, з
можливістю відчиняти їх вручну (відповідно до п.1.8 «Правил пожежної
безпеки в Україні» та затвердженого наказу від 30.12.14 року №1417).
2. Звернення директора Департаменту освіти та науки І. Максимчука щодо
встановлення пристрою примусового зниження швидкості руху транспортних
засобів на пішохідному переході по вул. Грушевського – Вали для
недопущення травмування ліцеїстів природничо – математичного ліцею.
3. Звернення мешканців вул. Галицька, 126 корп.3 щодо встановлення
лежачих поліцейських на проїздній частині перед корпусом 3 та встановлення
металічних стовпців на тротуарі перед виходом з під’їзду.
4. Звернення мешканців на службу оперативного реагування 15-80 щодо
влаштування одностороннього руху по вул. Петрушевича.
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5. Щодо влаштування каналізованого руху з вул. Сахарова з правим
поворотом на вул. Чорновола.
6. Звернення гр. Закірової Г. В. щодо ремонту прибудинкової території та
встановлення пристроїв обмеження руху також облаштування тротуару в між
будинковому проїзді по вул. Галицька, 201.
7. Щодо встановлення сферичного дзеркала на перехресті вул. Угорницька –
Рівна.
8. Звернення ФОП Малженського О. Б. щодо встановлення дорожніх знаків
2.1 «Дати дорогу» на виїзді вул. Довга та 5.38 «Місце для стоянки» перед
входом-виходом в приміщення «Техно - Торговий Центр «Електронсервіс» на
приватній земельній ділянці по вул. Довга, 47.
9. Звернення начальника Івано-Франківської міськрайонної філії ДУ
«Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» щодо проведення в червні 2019
року моніторингові лабораторні дослідження по вмісту шкідливих речовин в
атмосферному повітрі на території житлової забудови в зоні впливу вулиць з
інтенсивним рухом транспорту м. Івано – Франківська виявлено перевищення
гранично - допустимої концентрації:
-на площі Привокзальній (навпроти головного входу у вокзал), а саме:
- азоту діоксиду (0,26мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,56мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
-на площі Привокзальній (біля головного входу у вокзал), а саме:
- азоту діоксиду (0,22мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,52мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
-перехрестя вул. Вовчинецька - Привокзальна, а саме:
- азоту діоксиду (0,24мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,66мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
-перехрестя вул. Галицька – Пасічнана - Тролейбусна, а саме:
- азоту діоксиду (0,22мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,53мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
-вул. Незалежності, 38, а саме:
- пилу (0,52мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
Для зменшення концентрації азоту діоксиду, пилу на вказаних вулицях та
перехрестях рекомендують розвантажити рух автотранспорту.
10. Звернення мешканців буд.6,6А по вул. Миколайчука щодо встановлення
стовпчиків для обмеження руху великогабаритних машин для забезпечення
безпеки руху пішоходів та збереження тротуарів і газонів, а також встановлення
дорожнього знаку 5. 33 «Пішохідна зона».
11. Звернення голови ОСББ «Вовчинецька 25А» М. Кліща та члена
наглядової комісії Маркова А.Ю. щодо погодження заїзду та встановлення
брами з фірткою до будинку № 25А на вул. Вовчинецька зі сторони вул.
Тарнавського за власні кошти.
12. Звернення мешканців вул. Симоненка 16 щодо встановлення засобу
обмеження швидкості (лежачий поліцейський) у дворі будинку для
забезпечення безпеки мешканців даного будинку.
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13. Звернення мешканців вул. Довженка 9-11 щодо встановлення засобів
обмеження швидкості (лежачі поліцейські) біля будинку № 9, 11 по вул.
Довженка для забезпечення безпеки мешканців даного будинку.
14. Звернення Василів О. Я. щодо встановлення дорожнього знаку 5. 33
«Пішохідна зона» при в’їзді на тротуар біля буд. 7б на вул. Федьковича.
15. Звернення депутата міської ради Капустяка О. І. та мешканців буд.60А
по вул. Бандери продублювати дорожній знак 5.33 «Пішохідна зона» при в’їзді
в двір будинку по вул. С. Бандери, 60а.
16. Звернення депутата міської ради Капустяка О. І. та мешканців буд.62
корп.2, вул. Є. Коновальця,149 щодо надання дозволу на встановлення двох
клумб на між будинковому проїзді які б перекрили наскрізний рух транспорту
через вищевказані двори.
17. Звернення директора КП «Електроавтотранс» В. Голутяка щодо
відновлення дорожнього покриття на зупинках громадського транспорту для
забезпечення безпеки руху та життя пасажирів, а також безаварійної
експлуатації рухомого складу по таких вулицях:
а) вул. Галицька зупинка «Магазин «Меблі»;
б) вул. Дністровська зупинка навпроти Центрального ринку;
в) вул. Юності зупинка «Автоливмаш»;
г) вул. Миколайчука зупинка «вул. Миколайчука» в тому числі деформація
«лежачого поліцейського»;
д) вул. Івана Павла ІІ зупинка «Івана Павла ІІ»;
е) вул. Миру зупинка «Селянська» просідання водовідвідного колодязя;
є) вул. Коновальця зупинка «Магазин Гермес»;
ж) вул. Коновальця зупинка «ОДКЛ»;
з) зупинка Пасічна район Обласна клінічна лікарня;
и) зупинка «Сільпо» район Автостанція №3.
18. Звернення депутата міської ради Палійчука С. В. щодо встановлення
обмежувачів швидкості (лежачі поліцейські) в районі буд. №1, №3 по вул.
Кисілевської.
19. Звернення мешканців буд. 4 по вул. Гнатюка щодо забезпечення безпеки
руху по вул. Гнатюка, а саме:
- нанесення дорожньої розмітки;
- облаштування велосипедної доріжки;
- встановлення дорожніх знаків;
- встановлення дорожніх знаків для безпечного виїзду транспорту з вул.
Гнатюка на вул. Франка по якій облаштована велодоріжка;
- встановлення дорожніх знаків для унеможливлення заїзду транспорту з вул.
Франка на вул. Гнатюка;
- провести ремонт прилеглої території з ліва будинку та відмостки з тильної
сторони будинку.
20. Звернення власників та орендарів нежитлових приміщень по вул.
Південний бульвар, 23 щодо узаконення встановлених напівсфер перед входом
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до нежитлових приміщень за погодженням із начальником ПП «ЖЕО
«Житловий масив».
21. Звернення Ельберг С. Ю. на прийомі першого заступника міського
голови М. Вітенка щодо встановлення лежачого поліцейського на вул.
Деповській біля пішохідного переходу на залізничний пішохідний міст.
22. Щодо облаштування пішохідного переходу та встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський ) в заїзній кишені по
вул. Симоненка (золота нива).
23. Повторне звернення директора ТОВ «Оріон –ІФБУД» І. Рогіва щодо
розгляду та погодження робочого проекту та надання дозволу на заїзд – виїзд з
влаштуванням кільцевої розв’язки по вул. Височана, всі будівельні роботи
будуть виконанні за власний рахунок (влаштування кільця, асфальтні роботи,
озеленення тощо).
24. Звернення начальника філії Івано-Франківського обласного
управління АТ «Ощадбанк» Кричука В.Я. щодо надання дозволу на
встановлення пандусу з наданням частини тротуару по вул. Коновальця,102А.
25.
Звернення
мешканки
вул.
Селянської,
щодо
демонтажу
антипаркувальних стовпів з тротуару.
26. Звернення мешканців щодо розблокування міжбудинкового проїзду по вул.
Галицькій, 112 В-118 поруч трансформаторної підстанції.
27. Звернення мешканців щодо встановлення пристрою примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський ) на вул. Хіміків,17А.
28. Звернення Бабюк Л.В. щодо встановлення обмежувачів руху (півкулі) для
заїзду транспортних засобів під офісне приміщення на вул. Бельведерська,28,
встановлять за власний кошт.
29. Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо надання дозволу на
встановлення металевої огорожі та шлагбауму (воріт) на прибудинковій
території на вул. Миколайчука,6,6а.
30. Звернення Пашковського Б.В. щодо:
1. Скоригувати рішення КБДР п. 1 та п.2 протоколу №6 від 13.06.2019р.
по вул. Галицька,126, вул. Сахарова,30 замінити у даних пунктах знак 3.1 «Рух
заборонено» на знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено».
2. Відмінити рішення КБДР п.3 протоколу №4 від 11.04.2019р. по вул.
Толстого,1 знак 3.21 «В’їзд заборонено» даний знак суперечить ПДР.
31. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо встановлення
знаку 2.3 «Головна дорога» по вул. Федьковича (поворот до автобусної зупинки
Обласна лікарня).
32. Звернення генерального директора Івано-Франківського обласного
телеканалу «РАІ» Русина А.І. щодо розширення паркомісць зменшивши
пішохідну доріжку і тим збільшивши паркувальну кишеню на вул.
Василіянок,15.
33. Звернення настоятильки монастиря с. Ірини Пагулич ЧСВВ щодо
розширення паркомісць зменшивши пішохідну доріжку і тим збільшивши
паркувальну кишеню на вул. Василіянок,17.
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34. Звернення Підгірського Д.М. щодо надання паркувального місця біля буд.
№34 у дворі по вул. Вовчинецька.
35. Звернення директора КП « Івано - Франківськміськсвітло» В.
Синишина, а саме:
1. Щодо заміни циклограм на світлофорних об’єктах по вул. Коновальця –
Сахарова та нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід по діагоналі
через перехрестя.
2. Щодо посадки, висадки пасажирів водіями маршрутних транспортних
засобів за межами зупинки громадського транспорту, що спричиняє аварійну
ситуацію транспортним засобам, які рухаються через перехрестя вул. Довженка
- Сухолинського (біля Заравшану).

1. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців кварталу
«Різдвяний» вул. Целевича34 корп. 1, 2, 3, 4 щодо надання дозволу на
встановлення автоматичних воріт, з можливістю відчиняти їх вручну
(відповідно до п.1.8 «Правил пожежної безпеки в Україні» та затвердженого
наказу від 30.12.14 року №1417).
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови надання пультів аварійним службам КП «ІваноФранківськводоекотехпром», ДМП «Івано – Франківськтеплокомуненерго», КП
«Івано - Франківськміськсвітло», ДСНС, швидка медична допомога, АТ
«Прикарпаттяобленерго» «Центральна», управління патрульної поліції, аварійна
газова служба, а також встановити на воротах три номери телефонів для
відкриття воріт.
2. СЛУХАЛИ: Звернення директора Департаменту освіти та науки І.
Максимчука щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості
руху транспортних засобів на пішохідному переході по вул. Грушевського –
Вали для недопущення травмування ліцеїстів природничо – математичного
ліцею.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ облаштувати піднятий пішохідний перехід на вул.
Грушевського - Петрушевича.
3. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Галицька, 126 корп.3 щодо
встановлення лежачих поліцейських на проїздній частині перед корпусом 3 та
встановлення металічних стовпців на тротуарі перед виходом з під’їзду.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити пристрій примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) з відповідними дорожніми
знаками.
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4. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців на службу оперативного
реагування 15-80 щодо влаштування одностороннього руху по вул.
Петрушевича.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ при проведенні капітального ремонту вул. Петрушевича
вивчити питання щодо влаштування одностороннього руху.
5. СЛУХАЛИ: Щодо влаштування каналізованого руху з вул.
Сахарова з правим поворотом на вул. Чорновола.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
УТІЗ виготовлено РП «Нове будівництво світлофорів на перехресті
вулиць Гординського – Чорновола – Сахарова в м. Івано – Франківську».
6. СЛУХАЛИ: Звернення гр. Закірової Г. В. щодо ремонту
прибудинкової території та встановлення пристроїв обмеження руху також
облаштування тротуару в між будинковому проїзді по вул. Галицька, 201.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити та внести в титульні списки робіт питання щодо
облаштування тротуару, ремонту під’їзної дороги та прибудинкової території
по вул. Галицька, 201.
УТІЗ звернутися листом до Прикарпатського університету ім. В.
Стефаника з питання облаштування іншого альтернативного заїзду.
Івано – Франківська міська рада готова прийняти участь у
співфінансуванні облаштування іншого заїзду.
7. СЛУХАЛИ: Щодо встановлення сферичного дзеркала на перехресті
вул. Угорницька – Рівна.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ встановити сферичне дзеркало на перехресті вул. Угорницька –
Рівна.
8. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Малженського О. Б. щодо
встановлення дорожніх знаків 2.1 «Дати дорогу» на виїзді вул. Довга та 5.38
«Місце для стоянки» перед входом-виходом в приміщення «Техно - Торговий
Центр «Електронсервіс» на приватній земельній ділянці по вул. Довга, 47.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити у встановлені даних дорожніх знаків.
9.
СЛУХАЛИ:
Звернення
начальника
Івано-Франківської
міськрайонної філії ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» щодо
проведення в червні 2019 року моніторингові лабораторні дослідження по
вмісту шкідливих речовин в атмосферному повітрі на території житлової
забудови в зоні впливу вулиць з інтенсивним рухом транспорту м. Івано –
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Франківська виявлено перевищення гранично - допустимої концентрації:
-на площі Привокзальній (навпроти головного входу у вокзал), а саме:
- азоту діоксиду (0,26мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,56мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
-на площі Привокзальній (біля головного входу у вокзал), а саме:
- азоту діоксиду (0,22мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,52мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
-перехрестя вул. Вовчинецька - Привокзальна, а саме:
- азоту діоксиду (0,24мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,66мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
-перехрестя вул. Галицька – Пасічнана - Тролейбусна, а саме:
- азоту діоксиду (0,22мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
- пилу (0,53мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
-вул. Незалежності, 38, а саме:
- пилу (0,52мг/м3 при нормі 0,5мг/м3).
Для зменшення концентрації азоту діоксиду, пилу на вказаних вулицях та
перехрестях рекомендують розвантажити рух автотранспорту.
ВИРІШИЛИ:
На вул. Привокзальна облаштовано кільцеву розв’язку, що спрощує рух та
зменшить перевищення шкідливих речовин в атмосферному повітрі також
розпочато будівництво нового моста на вул. Надрічна, який розвантажить
автомобільний рух через центральну частину міста.
Регіональною Філією «Львівська залізниця» проведено капітальний
ремонт силових установок тепловозів, що дозволило зменшити викиди
відпрацьованих газів в атмосферне повітря, заплановано модернізувати наявні
локомотиви, провести оновлення рухомого складу, закупити трьохвагонні
дизель – поїзди та згідно зі стратегією розвитку ПАТ «Укрзалізниця», у
найближчі роки провести електрифікацію дільниці Львів – Івано – Франківськ –
Хриплин.
Івано-Франківською міською радою в 2019 році передані в експлуатацію 3
тролейбуси, а також заплановано купівля 3 тролейбусів, що зменшить
перевищення шкідливих речовин в атмосферному повітрі.
КБДР рекомендує надати пропозиції щодо розвантаження руху
автотранспорту в м. Івано-Франківську.
10. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців буд.6,6А по вул. Миколайчука
щодо встановлення стовпчиків для обмеження руху великогабаритних машин
для забезпечення безпеки руху пішоходів та збереження тротуарів і газонів, а
також встановлення дорожнього знаку 5. 33 «Пішохідна зона».
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити та встановити засоби обмеження руху (металічні
стовпчики) для обмеження руху великогабаритних машин та забезпечення
безпеки руху пішоходів.
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УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на
закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна
зона».
11. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Вовчинецька 25А» М.
Кліща та члена наглядової комісії Маркова А.Ю. щодо погодження заїзду та
встановлення брами з фірткою до будинку № 25А на вул. Вовчинецька зі
сторони вул. Тарнавського за власні кошти.
ВИРІШИЛИ:
Голові ОСББ «Вовчинецька 25А» М. Кліщу та члену наглядової комісії
Маркову А.Ю. вивчити питання щодо відкривання воріт.
12. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Симоненка 16 щодо
встановлення засобу обмеження швидкості (лежачий поліцейський) у дворі
будинку для забезпечення безпеки мешканців даного будинку.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити пристрій примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) з відповідними дорожніми
знаками по вул. Симоненка 16.
13. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Довженка 9-11 щодо
встановлення засобів обмеження швидкості (лежачі поліцейські) біля будинку
№ 9, 11 по вул. Довженка для забезпечення безпеки мешканців даного будинку.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити пристрої примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля буд. №9 та буд. №11 по вул.
Довженка з відповідними дорожніми знаками.
14. СЛУХАЛИ: Звернення Василів О. Я. щодо встановлення
дорожнього знаку 5. 33 «Пішохідна зона» при в’їзді на тротуар біля буд. 7б на
вул. Федьковича.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ вивчити питання та винести на наступне засідання КБДР.
15. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О. І. та
мешканців буд.60А по вул. Бандери продублювати дорожній знак 5.33
«Пішохідна зона» при в’їзді в двір будинку по вул. С. Бандери, 60а.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на
закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова
зона».
16. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Капустяка О. І. та
мешканців буд.62 корп.2, вул. Є. Коновальця,149 щодо надання дозволу на
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встановлення двох клумб на між будинковому проїзді які б перекрили
наскрізний рух транспорту через вищевказані двори.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
17. СЛУХАЛИ: Звернення директора КП «Електроавтотранс» В.
Голутяка щодо відновлення дорожнього покриття на зупинках громадського
транспорту для забезпечення безпеки руху та життя пасажирів, а також
безаварійної експлуатації рухомого складу по таких вулицях:
а) вул. Галицька зупинка «Магазин «Меблі»;
б) вул. Дністровська зупинка навпроти Центрального ринку;
в) вул. Юності зупинка «Автоливмаш»;
г) вул. Миколайчука зупинка «вул. Миколайчука» в тому числі деформація
«лежачого поліцейського»;
д) вул. Івана Павла ІІ зупинка «Івана Павла ІІ»;
е) вул. Миру зупинка «Селянська» просідання водовідвідного колодязя;
є) вул. Коновальця зупинка «Магазин Гермес»;
ж) вул. Коновальця зупинка «ОДКЛ»;
з) зупинка Пасічна район Обласна клінічна лікарня;
и) зупинка «Сільпо» район Автостанція №3.
ВИРІШИЛИ:
КП МДК відновити дорожнє покриття на зупинках громадського
транспорту на вищезазначених адресах та відремонтувати лежачий
поліцейський на вул. Миколайчука біля зупинки ГТ.
КП «Івано-Франківськводоекотехпром» відремонтувати просівший
водовідвідний колодязь на вул. Миру біля зупинки «Селянська».
18. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Палійчука С. В.
щодо встановлення обмежувачів швидкості (лежачі поліцейські) в районі буд.
№1, №3 по вул. Кисілевської.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити пристрій примусового
зниження швидкості (лежачий поліцейський) з відповідними дорожніми
знаками.
19. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців буд. 4 по вул. Гнатюка щодо
забезпечення безпеки руху по вул. Гнатюка, а саме:
- нанесення дорожньої розмітки;
- облаштування велосипедної доріжки;
- встановлення дорожніх знаків;
- встановлення дорожніх знаків для безпечного виїзду транспорту з вул.
Гнатюка на вул. Франка по якій облаштована велодоріжка;
- встановлення дорожніх знаків для унеможливлення заїзду транспорту з вул.
Франка на вул. Гнатюка;
___________________________________________________________________________
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 556020, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua

ПРОТОКОЛ № 8 від 11.07.2019року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 13

- провести ремонт прилеглої території з ліва будинку та відмостки з тильної
сторони будинку.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на
закупівлю робіт забезпечити встановлення дорожніх знаків та нанесення
дорожньої розмітки відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього
руху по вул. Гнатюка.
20. СЛУХАЛИ: Звернення власників та орендарів нежитлових
приміщень по вул. Південний бульвар, 23 щодо узаконення встановлених
напівсфер перед входом до нежитлових приміщень за погодженням із
начальником ПП «ЖЕО «Житловий масив».
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення напівсфер та пофарбувати в яскравий колір.
21. СЛУХАЛИ: Звернення Ельберг С. Ю. на прийомі першого
заступника міського голови М. Вітенка щодо встановлення лежачого
поліцейського на вул. Деповській біля пішохідного переходу на залізничний
пішохідний міст.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при наявності бюджетних коштів встановити зі сторони кільця
перед пішохідним переходом пристрій примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) з відповідними дорожніми знаками.
22. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідного переходу та
встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий
поліцейський ) в заїзній кишені по вул. Симоненка (золота нива).
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 1.14.1 «Пішохідний перехід» в
заїзній кишені по вул. Симоненка (золота нива).
УТІЗ внести в титульні списки робіт по облаштуванню освітлення
пішохідного переходу.
Відмовити у встановленні пристрою примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський).
23. СЛУХАЛИ: Повторне звернення директора ТОВ «Оріон –ІФБУД»
І. Рогіва щодо розгляду та погодження робочого проекту та надання дозволу на
заїзд – виїзд з влаштуванням кільцевої розв’язки по вул. Височана, всі
будівельні роботи будуть виконанні за власний рахунок (влаштування кільця,
асфальтні роботи, озеленення тощо).
ВИРІШИЛИ:
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Розглянути дане питання на окремій робочій комісії після чого винести на
наступне засідання КБДР.
24. СЛУХАЛИ: Звернення начальника філії Івано-Франківського
обласного управління АТ «Ощадбанк» Кричука В.Я. щодо надання дозволу
на встановлення пандусу з наданням частини тротуару по вул.
Коновальця,102А.
ВИРІШИЛИ:
КБДР не заперечує встановлення пандусу по вул. Коновальця,102А за
умови збереження тротуару не менше 1,80м.
25. СЛУХАЛИ: Звернення мешканки
демонтажу антипаркувальних стовпів з тротуару.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.

вул.

Селянської,

щодо

26. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо розблокування
міжбудинкового проїзду по вул. Галицькій, 112 В-118 поруч трансформаторної
підстанції.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ встановити шикани після чого розблокувати міжбудинковий
проїзд по вул. Галицькій, 112В-118 поруч трансформаторної підстанції.
27. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо встановлення пристрою
примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський ) на вул. Хіміків,17А.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
28. СЛУХАЛИ: Звернення Бабюк Л.В. щодо встановлення обмежувачів
руху (півкулі) для заїзду транспортних засобів під офісне приміщення на вул.
Бельведерська,28, встановлять за власний кошт.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ вивчити дане питання та надати рекомендації Бабюк Л.В. щодо
встановлення засобів обмеження руху.
29. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Харука Р.Р. щодо
надання дозволу на встановлення металевої огорожі та шлагбауму (воріт) на
прибудинковій території на вул. Миколайчука,6,6а.
ВИРІШИЛИ:
Погодити встановлення шлагбауму за умови надання пультів всім
аварійним службам. Встановлення металевої огорожі погодити з Управління
архітектури, дизайну та містобудівної діяльності.
30. СЛУХАЛИ: Звернення Пашковського Б.В. щодо:
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1. Скоригувати рішення КБДР п. 1 та п.2 протоколу №6 від 13.06.2019р.
по вул. Галицька,126, вул. Сахарова,30 замінити у даних пунктах знак 3.1 «Рух
заборонено» на знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено».
2. Відмінити рішення КБДР п.3 протоколу №4 від 11.04.2019р. по вул.
Толстого,1 знак 3.21 «В’їзд заборонено» даний знак суперечить ПДР.
ВИРІШИЛИ:
1. УТІЗ повідомити мешканців буд. № 126 вул. Галицька та депутата
міської ради А. Волгіна по вул. Сахарова,30 щодо заміни дорожніх знаків 3.1
«Рух заборонено» на знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів
заборонено».
2. Рішення КБДР п.3 протоколу №4 від 11.04.2019р. по вул. Толстого,1
знак 3.21 «В’їзд заборонено» не відміняти.
31. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М.
щодо встановлення знаку 2.3 «Головна дорога» по вул. Федьковича (поворот до
автобусної зупинки Обласна лікарня).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з УПП вивчити питання щодо організації дорожнього руху
на перехресті вул. Федьковича(поворот до автобусної зупинки Обласна
лікарня).
УТІЗ після проведення тендеру - закупівлі та укладення договору на
закупівлю робіт забезпечити встановлення відповідних дорожніх знаків.
32. СЛУХАЛИ: Звернення генерального директора ІваноФранківського обласного телеканалу «РАІ» Русина А.І. щодо розширення
паркомісць зменшивши пішохідну доріжку і тим збільшивши паркувальну
кишеню на вул. Василіянок,15.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. По даній ділянці тротуару вул. Василіянок проходить великий
потік пішоходів, як з вул. Вовчинецької так з вул. Грюнвальдська, вул. Гаркуші
та вул. Грушевського, відповідно зменшити ширину тротуару немає можливості.
33. СЛУХАЛИ: Звернення настоятильки монастиря с. Ірини Пагулич
ЧСВВ щодо розширення паркомісць зменшивши пішохідну доріжку і тим
збільшивши паркувальну кишеню на вул. Василіянок,17.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити. По даній ділянці тротуару вул. Василіянок проходить великий
потік пішоходів, як з вул. Вовчинецької так з вул. Грюнвальдська, вул. Гаркуші
та вул. Грушевського, відповідно зменшити ширину тротуару немає можливості.
34. СЛУХАЛИ: Звернення Підгірського Д.М. щодо
паркувального місця біля буд. №34 у дворі по вул. Вовчинецька.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.

надання
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35.
СЛУХАЛИ:
Звернення
директора
КП
«
Івано
Франківськміськсвітло» В. Синишина, а саме:
1. Щодо заміни циклограм на світлофорних об’єктах по вул. Коновальця –
Сахарова та нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід по діагоналі
через перехрестя.
2. Щодо посадки, висадки пасажирів водіями маршрутних транспортних
засобів за межами зупинки громадського транспорту, що спричиняє аварійну
ситуацію транспортним засобам, які рухаються через перехрестя вул. Довженка
- Сухолинського (біля Заравшану).
ВИРІШИЛИ:
1.УТІЗ та УПП вивчити дане питання та нанести дорожню розмітку
«пішохідні переходи» по діагоналі, якщо не суперечить ДБН та ДСТУ.
2.УПП взяти на контроль питання щодо заборони посадки, висадки
пасажирів водіями маршрутних транспортних засобів за межами зупинки
громадського транспорту в межах перехрестя вул. Довженка - Сухолинського
(біля Заравшану).

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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