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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 17 від 16.12.2016року 

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. 

 

ПРИСУТНІ: 
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «Івано-

Франківськводоекотехпром»; 

Федорків М.М. – начальник відділу дорожньої інфраструктури департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою; 

Царьов В.С. - начальник сектору безпеки дорожнього руху управління 

патрульної поліції в м. Івано Франківську; 

Строїч А.П. – депутат міської ради 

Кузик Я. – управління капітального будівництва виконавчого комітету міської 

ради; 

Шуневич А.В. – директор ТОВ «Івано-Франківськавтодор»; 

Сердюк О.М. – заст. начальника управління патрульної поліції у м. Івано-

Франківську. 

Ганчак О.В. – начальник управління транспорту та зв’язку; 

 

Порядок денний: 

1.Звернення Пронич Р.М. щодо доцільності облаштування заїзної кишені на 

зупинці «Байконур», що на вул..Вовчинецька,167. 

2.Звернення мешканців щодо доцільності облаштування заїзної кишені та 

встановлення дорожнього знаку «Зупинка тролейбусів» на розі вул. 

Тисменицька-Тополина. 

3.Звернення Боднарчука І.Т. та мешканців буд.№14,14А вул. Короля Данила з 

проханням підтримати створення пішохідної зони з обмеженням проїзду 

транспортних засобів між будинком №14А та тильною сторогою гаражів КП 

«Івано-Франківського обласного клінічного шкірно-венерологічного 

диспансеру» з наданням дозволу на встановлення відповідних обмежувальних 

конструкцій (металеві стовпці). 

4.Звернення директора ЗОШ №16 щодо нанесення на вул..Б.Хмельницького 

розмітки «Пішохідний перехід», «Школа», встановити обмежувач швидкості 

руху(лежачий поліцейський) та встановити відповідні дорожні знаки 1.33 

«Діти» та 5.35.1, 5.35.2«Пішохідний перехід» на виході з вул. Затишна. 

5.Звернення Бургай Л. щодо перекриття вул. Достоєвського біля будинку№12. 
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6. Звернення Маркути І.Т. щодо збільшення інтервалу зеленого сигналу 

світлофора на розі вул. Галицька - Целевича у зв’язку з виникненням постійних 

великих корок від обласної лікарні. 

7. Звернення Кутарєва Є.С.  

Щодо зміни системи роботи світлофорів для пішоходів в м. Івано-Франківську 

особливо (на перехресті вул. Дністровська-Галицька); 

8. Звернення мешканців буд.№2,4,6,8,10,12,14,16 вул. Буковинської щодо 

надання дозволу на встановлення власними силами блокіратора та заборонного 

знаку у зв’язку зі зростаючою небезпекою для дітей. 

9.Щодо розгляду схем АПБ та їх затвердження. 

10.Звернення Шуневича А. встановлення додаткових дорожніх знаків на 

кільці вул. Вовчинецька-Привокзальна. 

11. Пропонується встановити автомобільну вагу для контролю за 

навантаженням транспортних засобів, місця на Богородчани, Галич, Калуш, 

Надвірна, Тисмениця. 

12.Звернення Попик Н.І. щодо встановлення дорожніх знаків 5.33«Пішохідна 

зона» та 3.21 «В’їзд заборонено» при в’їзді з вул. Залізнична та при в’їзді на 

прибудинкову територію зі сторони скверу за власні кошти. 

13.Звернення Яницького В.Р. з проханням між будинками №195 та №189 по 

вул. Незалежності замість заїзду зробити пішохідну доріжку та відгородити 

тротуар від проїжджої частини огорожею. 

14.Звернення ДВНЗ «Івано-Франківського національного медичного 

університету» щодо встановлення біля центрального корпусу(навпроти 

центрального входу) дорожнього знаку «Стоянка заборонена» з табличкою 

«Крім службового транспорту навчального закладу» на вул. Галицькій,2. 

15. Звернення голови правління облспоживспілки Ціхонь М.В. щодо 

надання дозволу на встановлення шлагбауму до заїзду у двір по вул.Л.Крбаса,8. 

16.Звернення А.Давтян щодо розміщення паркувальних місць для відвідувачів 

ресторану «Бруннен» на вул. Південний бульвар,24Б. 

17.Звернення ФОП Стефанського Ю.А. щодо надання дозволу на 

встановлення обмежувача заїзду (блокіратора) до магазинів, що знаходяться на 

вул.Шпитальна,1 за власні кошти. 

18.Звернення Цибульського Р.М. щодо встановлення обмежувача руху у дворі 

біля будинку № 128 корпус 2 на вул. Галицька. 

19. Звернення Марківа В.Д. щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 

«Зупинку заборонено» (крім спецтранспорту та власників гаражів) зліва при 

в’їзді до гаражів розташованих у будинку №51 Д по вул. Б. Хмельницького. 

20.Звернення КП «Івано-Франківськміськсвітло» з проханням встановити 

відповідні дорожні знаки та нанести дорожню розмітку у зв’язку з завершенням 

будівництва світлофорного об’єкту на перехресті вул. Стуса – Миколайчука. 

1. Вул. Стуса-Миколайчука встановити 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 1шт. 

2. Вул. Миколайчука- Стуса перенести дорожній знак 2.3 «Головна дорога» 

1шт. та табличку до дорожнього знаку 7.8 «Напрямок головної дороги» та 5.35.1 

-2шт. ближче до світлофора. 
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3. Вул. Стуса (проектна) встановити дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний 

перехід» -2шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. 

4. Вул. Миколайчука від вул. Симоненка встановити 5.35.1 «Пішохідний 

перехід» -2шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. також виконати обрізку 

гілля біля світлофора. 

21. Звернення УПП щодо сприяння у виділенні 15 комплектів тимчасових 

(переносних) дорожніх знаків, а саме: 

- переносний пристрій або тринога; 

- дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено»-1шт.(І типурозмір 600мм); 

- дорожній знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості 30км/год»-1шт.(І 

типурозмір); 

- дорожній знак 3.41 «Контроль»-1шт.(І типурозмір); 

- дорожній знак 4.1-4.3 «Рух прямо, праворуч, ліворуч» -1шт.(І типурозмір); 

- табличка дорожня «Увага ДТП» -1шт. 

22.Звернення УПП щодо колективного звернення мешканців буд.№22 по вул. 

Сніжна просять встановити дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено» з вул. 

Береговій у двір будинку у зв’язку з тим, що по пішохідній доріжці рухаються 

транспортні засоби. 

23. Звернення УПП щодо встановлення обмежуючого пристрою при в’їзді у 

двір вул. Незалежності,25 для унеможливлення виїзду на вул. Незалежності 

(сотка). 

24. Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу зайвих світлофорів на перехресті вул. 

Галицької-Новгородської-Дністровської, а також зайвого світлофору на вул. 

Січових Стрільців,26. 

25.Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу перильного огородження на зупинці 

«Овен» по вул. Галицькій. Воно постійно створює незручності для пасажирів 

громадського транспорту, а його наявність є беззмістовною. 

26.Звернення Близнюк О.О. з проханням прореагувати на незаконне 

облаштування стоянки для автомобілів на місці ігрового майданчика для дітей у 

дворі будинків за адресою Франка 3,5,7,9,11. 

27.Звернення Міського центру дозвілля дітей та юнацтва Н.Єрмоленко 
щодо надання дозволу на встановлення стовпчиків на майданчику біля дитячого 

клубу «Оріон» за адресою В.Стуса, 15. 

28.Звернення мешканців вул. Гординського,3 щодо встановлення 

загороджувальних стовпців та шлагбауму у дворі будинку. 

29.Звернення Шищука Я. М. щодо встановлення заборонного знаку на в'їзді у 

двір будинку №25 по вул. Вовчинецькій. 

30.Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо встановлення 

відповідного дорожнього знаку, який унеможливить заїзд та паркування 

транспортних засобів, окрім транспорту мешканців вул. Франка,10, 10а, 12. 

31.Звернення депутата міської ради В. Скиданчука щодо встановлення 

пристрою примусового зниження швидкості (лежачого поліцейського) на 

вул.Івасюка,56. 
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 1.СЛУХАЛИ: Звернення Пронич Р.М. щодо доцільності облаштування 

заїзної кишені на зупинці «Байконур», що на вул.Вовчинецька,167. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити облаштування заїзної кишені на зупинці «Байконур», що на 

вул.Вовчинецька,167 ДЖКПБ врахувати при формуванні в титульні списки 

робіт на 2017р. 

 

 2.СЛУХАЛИ: Звернення мешканців щодо доцільності облаштування 

заїзної кишені та встановлення дорожнього знаку «Зупинка тролейбусів» на 

розі вул. Тисменицька-Тополина. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити. 

 ДЖКПБ облаштувати заїзну кишеню на розі вул. Тисменицька-

Тополина та врахувати при формуванні в титульні списки робіт на 2017р. 

 ДЖКПБ доручити муніципальній інспекції з благоустрою провести 

обстеження щодо складування матеріалів на тротуарі на розі вул. Тисменицька-

Тополина. 

 УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 5.43.1 «Пункт 

зупинки тролейбуса» на розі вул. Тисменицька-Тополина. 

 

 3.СЛУХАЛИ: Звернення Боднарчука І.Т. та мешканців 

буд.№14,14А вул. Короля Данила з проханням підтримати створення 

пішохідної зони з обмеженням проїзду транспортних засобів між будинком 

№14А та тильною сторогою гаражів КП «Івано-Франківського обласного 

клінічного шкірно-венерологічного диспансеру» з наданням дозволу на 

встановлення відповідних обмежувальних конструкцій (металеві стовпці). 

 ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. Встановлювати стовпці для перекриття міжбудинкового 

проїзду немає потреби оскільки проїзд не є небезпечним. 

 
 4.СЛУХАЛИ: Звернення директора ЗОШ №16 щодо нанесення на 

вул..Б.Хмельницького розмітки «Пішохідний перехід», «Школа», встановити 

обмежувач швидкості руху(лежачий поліцейський) та встановити відповідні 

дорожні знаки 1.33 «Діти» та 5.35.1, 5.35.2«Пішохідний перехід» на виході з 

вул. Затишна. 

ВИРІШИЛИ: 
ДЖКПБ вивчити питання щодо зміни схеми ОДР на вул.Б.Хмельницького. 

 

 5.СЛУХАЛИ: Звернення Бургай Л. щодо перекриття вул. 

Достоєвського біля будинку№12. 

ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ розробити схему ОДР на вул. Достаєвського, вул. Панаса Мирного, 

вул. Заклинських. 
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 6.СЛУХАЛИ: Звернення Маркути І.Т. щодо збільшення інтервалу 

зеленого сигналу світлофора на розі вул. Галицька - Целевича у зв’язку з 

виникненням постійних великих корок від обласної лікарні. 

 ВИРІШИЛИ: 
 КП «Івано-Франківсьміськсвітло» відкоригувати, збільшити на 10 секунд 

інтервал зеленого сигналу світлофора на розі вул. Галицька – Целевича для 

автотранспорту. 
 

 7.СЛУХАЛИ: Звернення Кутарєва Є.С. щодо зміни системи роботи 

світлофорів для пішоходів в м. Івано-Франківську особливо (на перехресті вул. 

Дністровська-Галицька); 

 ВИРІШИЛИ: 

Дана пропозиція врахована ДЖКПБ при виготовленні проекту 

реконструкції перехрестя вул. Галицька-Дністровська. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців буд.№2,4,6,8,10,12,14,16 вул. 

Буковинської щодо надання дозволу на встановлення власними силами 

блокіратора та заборонного знаку у зв’язку зі зростаючою небезпекою для дітей. 

 ВИРІШИЛИ: 

Відмовити, оскільки вже встановлено дорожній знак 5.33 «Пішохідна 

зона» на вул.Буковинській,2. 

 

9. СЛУХАЛИ: Щодо розгляду схем АПБ щодо розташування 

паркувальних майданчиків і першої паркувальної зони та їх затвердження. 

 ВИРІШИЛИ: 
Погодити та затвердити. 

10. СЛУХАЛИ: Звернення Шуневича А. щодо встановлення додаткових 

дорожніх знаків на кільці вул. Вовчинецька-Привокзальна. 

 ВИРІШИЛИ: 
 Попередньо погодити схему організації дорожнього руху на кільці вул. 

Вовчинецька-Привокзальна. Шуневичу А. надати пропозиції щодо переліку 

необхідних дорожніх знаків які потрібно замовити. 

 

11. СЛУХАЛИ: Пропонується встановити автомобільну вагу для 

контролю за навантаженням транспортних засобів, місця на Богородчани, 

Галич, Калуш, Надвірна, Тисмениця. 

 ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

УТІЗ звернутися листом в САД щодо погодження встановлення 

автомобільної ваги, облаштування майданчиків для контролю за навантаженням 

транспортних засобів, місця на Богородчани, Галич, Калуш, Надвірна, 

Тисмениця. 

 УТІЗ уточнити кошторисну вартість ваги. Передбачити на 2017 рік 

закупівлю двох ваг. 
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12. СЛУХАЛИ: Звернення Попик Н.І. щодо встановлення дорожніх 

знаків 5.33«Пішохідна зона» та 3.21 «В’їзд заборонено» при в’їзді з вул. 

Залізнична та при в’їзді на прибудинкову територію зі сторони скверу за власні 

кошти. 

 ВИРІШИЛИ: 
Погодити встановлення дорожнього знаку 5.31 «Житлова зона» зі сторони 

скверу при в’їзді в арку на вул.Гаркуші,36 за власні кошти мешканців. 

ДЖКПБ доручити муніципальній інспекції з благоустрою провести 

обстеження самовільно встановлених воріт на вул. Залізничній,47. 

 

13. СЛУХАЛИ: Звернення Яницького В.Р. з проханням між будинками 

№195 та №189 по вул. Незалежності замість заїзду зробити пішохідну доріжку 

та відгородити тротуар від проїжджої частини огорожею. 

 ВИРІШИЛИ: 
Відмовити, оскільки ДЖКПБ протягом жовтня –грудня виконано роботи з 

реконструкції тротуару на ділянці вул. Незалежності від буд.№179 до №205, а 

також встановлено усі необхідні перильні огородження. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення ДВНЗ «Івано-Франківського 

національного медичного університету» щодо встановлення біля 

центрального корпусу(навпроти центрального входу) дорожнього знаку 

«Стоянка заборонена» з табличкою «Крім службового транспорту навчального 

закладу» на вул. Галицькій,2. 

 ВИРІШИЛИ: 
Відмовити. Рекомендуємо заключити договір з операторами паркування. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення голови правління облспоживспілки Ціхонь 

М.В. щодо надання дозволу на встановлення шлагбауму до заїзду у двір по 

вул.Л.Крбаса,8. 

 ВИРІШИЛИ: 

Відмовити встановлення шлагбауму до заїзду у двір по вул.Л.Крбаса,8. 

 ДЖКПБ доручити муніципальній інспекції з благоустрою провести 

обстеження самовільно встановленого шлагбауму на підставі чого його 

встановлено. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення А.Давтян щодо розміщення паркувальних 

місць для відвідувачів ресторану «Бруннен» на вул. Південний бульвар,24Б. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за умови погодження проекту. Розміщення безоплатного 

паркування до моменту використання кишені, як громадської зупинки автобусів 

та проведення її у відповідність коштами заявника. 
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17. СЛУХАЛИ: Звернення ФОП Стефанського Ю.А. щодо надання 

дозволу на встановлення обмежувача заїзду (блокіратора) до магазинів, що 

знаходяться на вул.Шпитальна,1 за власні кошти. 

 ВИРІШИЛИ: 

Погодити за умови встановлення відкидного стовпця. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення Цибульського Р.М. щодо встановлення 

обмежувача руху у дворі біля будинку № 128 корпус 2 на вул. Галицька. 

 ВИРІШИЛИ: 

Відмовити встановлення обмежувача руху у дворі біля будинку № 128 

корпус 2 на вул. Галицька. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Марківа В.Д. щодо встановлення 

дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» (крім спецтранспорту та 

власників гаражів) зліва при в’їзді до гаражів розташованих у будинку №51 Д 

по вул. Б. Хмельницького. 

 ВИРІШИЛИ: 

Відмовити встановлення дорожнього знаку. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Івано-Франківськміськсвітло» з 

проханням встановити відповідні дорожні знаки та нанести дорожню розмітку у 

зв’язку з завершенням будівництва світлофорного об’єкту на перехресті вул. 

Стуса – Миколайчука. 

1. Вул. Стуса-Миколайчука встановити 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 1шт. 

2. Вул. Миколайчука- Стуса перенести дорожній знак 2.3 «Головна дорога» 

1шт. та табличку до дорожнього знаку 7.8 «Напрямок головної дороги» та 5.35.1 

-2шт. ближче до світлофора. 

3. Вул. Стуса (проектна) встановити дорожні знаки 5.35.1 «Пішохідний 

перехід» -2шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. 

4. Вул. Миколайчука від вул. Симоненка встановити 5.35.1 «Пішохідний 

перехід» -2шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. також виконати обрізку 

гілля біля світлофора. 

 ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожні знаки: 

1. Вул. Стуса-Миколайчука встановити 5.35.2 «Пішохідний 

перехід»1шт. 

2. Вул. Миколайчука- Стуса перенести дорожній знак 2.3 «Головна 

дорога» 1шт. та табличку до дорожнього знаку 7.8 «Напрямок головної дороги» 

та 5.35.1 -2шт. ближче до світлофора. 

3. Вул. Стуса (проектна) встановити дорожні знаки 5.35.1 

«Пішохідний перехід» -2шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт. 

4. Вул. Миколайчука від вул. Симоненка встановити 5.35.1 

«Пішохідний перехід» -2шт. та 5.35.2 «Пішохідний перехід» - 2шт 

 

http://www.mvk.if.ua/


___________________________________________________________________________ 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. М.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

ПРОТОКОЛ № 17від 16.12.2016року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  
Сторінка 00 з 9 

21. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо сприяння у виділенні 15 

комплектів тимчасових (переносних) дорожніх знаків, а саме: 

- переносний пристрій або тринога; 

- дорожній знак 3.21 «В’їзд заборонено»-1шт.(І типурозмір 600мм); 

- дорожній знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості 30км/год»-1шт.(І 

типурозмір); 

- дорожній знак 3.41 «Контроль»-1шт.(І типурозмір); 

- дорожній знак 4.1-4.3 «Рух прямо, праворуч, ліворуч» -1шт.(І типурозмір); 

- табличка дорожня «Увага ДТП» -1шт. 

-«Стоп контроль»- 5шт. 

 ВИРІШИЛИ: 

Погодити. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо колективного звернення 

мешканців буд.№22 по вул. Сніжна просять встановити дорожній знак 3.21 

«В’їзд заборонено» з вул. Береговій у двір будинку у зв’язку з тим, що по 

пішохідній доріжці рухаються транспортні засоби. 

 ВИРІШИЛИ: 

Відмовити, оскільки даний проїзд не є небезпечним. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення обмежуючого 

пристрою при в’їзді у двір вул. Незалежності,25 для унеможливлення виїзду на 

вул. Незалежності (сотка). 

 ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ встановити засоби обмеження руху. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу зайвих 

світлофорів на перехресті вул. Галицької-Новгородської-Дністровської, а також 

зайвого світлофору на вул. Січових Стрільців,26. 

 ВИРІШИЛИ: 

КП «Івано-Франківськміськсвітло» провести демонтаж зайвих 

світлофорів на перехресті вул. Галицької-Новгородської-Дністровської, а також 

зайвого світлофору на вул. Січових Стрільців,26. 

25. СЛУХАЛИ: Звернення ДЖКПБ щодо демонтажу перильного 

огородження на зупинці «Овен» по вул. Галицькій. Воно постійно створює 

незручності для пасажирів громадського транспорту, а його наявність є 

беззмістовною. 

 ВИРІШИЛИ: 

ДЖКПБ, УПП, УТІЗ вивчити дане питання та винести на наступне 

засідання КБДР. 

26. СЛУХАЛИ: Звернення Близнюк О.О. з проханням прореагувати на 

незаконне облаштування стоянки для автомобілів на місці ігрового майданчика 

для дітей у дворі будинків за адресою Франка 3,5,7,9,11. 

 ВИРІШИЛИ: 
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 Комісія рекомендує звернутися до департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини та в департамент комунальних ресрсів. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення Міського центру дозвілля дітей та 

юнацтва Н.Єрмоленко щодо надання дозволу на встановлення стовпчиків на 

майданчику біля дитячого клубу «Оріон» за адресою В.Стуса, 15. 

 ВИРІШИЛИ: 

Комісія рекомендує виготовити проект земельної ділянки для ведення 

господарської діяльності. 

 

28. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Гординського,3 щодо 

встановлення загороджувальних стовпців та шлагбауму у дворі будинку. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Погодити встановлення засобів обмеження руху стовпчиків. 

 ДЖКПБ звернутися листом в ДСНС щодо обстеження можливості 

встановлення шлагбаума у дворі вул. Гординського,3. 

 

29. СЛУХАЛИ: Звернення Шищука Я. М. щодо встановлення 

заборонного знаку на в'їзді у двір будинку №25 по вул. Вовчинецькій. 

 ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити, встановлення заборонного знаку на в'їзді у двір будинку №25 

по вул. Вовчинецькій. 

 

 30.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Магаса С.Д. щодо 

встановлення відповідного дорожнього знаку, який унеможливить заїзд та 

паркування транспортних засобів, окрім транспорту мешканців вул. Франка,10, 

10а, 12. 

 ВИРІШИЛИ: 

УТІЗ звернутись до КП «МДК» встановити дорожній знак 5.31 «Житлова 

зона» у дворі між буд.№10 та №12 на вул. Франка. 

 

 31.СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Скиданчука щодо 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачого 

поліцейського) на вул.Івасюка,56. 

 ВИРІШИЛИ: 

 ДЖКПБ врахувати дану пропозицію при формуванні титульних списків 

робіт на 2017рік. 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                   М. Вітенко 

 

 

Протокол вела                                                                                                  М.Судук 
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