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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 6 від 30.07.2020року
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:
Смушак М.В. – директор Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «ІваноФранківськводоекотехпром»;
Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління
інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та
благоустрою;
Харук Р.Р. - депутат міської ради, представник Асоціації перевізників ІваноФранківська;
Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету міської ради;
Царьов В.С. – в.о. начальника 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. 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.
2. 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.
3. Звернення голови правління ОСББ «Затишок-6» Томин М.М. щодо
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надання дозволу на встановлення автоматичних воріт замість встановлення
автоматичного шлагбаума на вул. Г.Хоткевича,44Г,корп.2.
4. Звернення жителів буд. №20 по вул. Дорошенка щодо заборони
встановлення лежачого поліцейського біля будинку на вул. Дорошенка оскільки
будинок знаходиться в незадовільному технічному стані.
5. 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.
6. Звернення депутата міської ради А. Строїча та мешканців буд. № 15-19
вул. Тролейбусна щодо обмеження наскрізного проїзду через двори будинків №
15-19 вул. Тролейбусна.
7. Звернення депутата міської ради А. Волгіна щодо встановлення
обмеження руху (ланцюга ) для не уможливлення проїзду транспорту до буд.
№30 по вул. Сахарова та встановлення дорожніх знаків 3.2 «Рух механічних
транспортних засобів заборонено» та 5.31 «Житлова зона».
8. Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо влаштування
світлофору при виїзді з індустріального парку «Аркан» на вул. Є. Коновальця за
кошти індустріального парку «Аркан».
9. Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо влаштування
антипаркувальних куль для комфорту руху пішоходів на прибудинковій
території на вул. Є.Коновальця,138.
10. Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо влаштування
антипаркувальних куль для комфорту руху пішоходів на прибудинковій
території на вул. Є.Коновальця,147.
11. Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо влаштування
антипаркувальних куль для комфорту руху пішоходів на прибудинковій
території на вул. С. Бандери,62 поруч із під’їздом № 4.
12. Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо встановлення
дорожнього знаку «Зупинка та стоянка заборонена» на між будинковому проїзді
поруч будинку № 136 по вул. Є.Коновальця.
13. Звернення жителів вул. Дорошенка щодо влаштування піднятого
пішохідного переходу між будинками вул. Дорошенка,27 та Дорошенка,18.
14. Звернення жителів вул. Дорошенка щодо облаштування додаткових
паркомісць для автомобілів між будинком №18 та магазином «Каріна» з сторони
магазину.
15. Звернення в. о. начальника Івано-Франківської міськрайонної філії ДУ
«Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» Недоступа М.О. щодо вмісту
шкідливих речовин в атмосферному повітрі на території житлової забудови в
зоні впливу вулиць з інтенсивним рухом транспорту м. Івано-Франківська,
згідно даних лабораторних досліджень перевищення гранично - допустимої
концентрації виявлено:
- вул. Дністровська,53 – азоту діоксину (0,27мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
пилу (0,64мг/м3 при нормі0,5мг/м3);
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- вул. Промислова,29 – пилу (0,6мг/м3 при нормі 0,5мг/м3);
- перехрестя вул. Галицька-Пасічна-Тролейбусна – азоту діоксину
(0,26мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), пилу (0,64мг/м3 при нормі0,5мг/м3).
16. Звернення мешканців житлового будинку по вул. Целевичу ,36В щодо не
дозволення планування дороги загального користування поряд будинку по вул.
Целевича,36В.
17. Повторне колективне звернення мешканців вул. Челюскінців № 57, 57а,
57б, 59, 59а, 59б, 59в, 59г та звернення в. о. голови комітету мікрорайону
Опришівці Рудницького В.Я. 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.
18. Колективне звернення мешканців будинку № 6 вул. Військових
ветеранів щодо надання дозволу відгородити частину двору металевими
стовпчиками або декоративними вазами для унеможливлення паркування та
заїзду у двір автомобілів.
19. Звернення голови ГО «Садівниче товариство «Прикарпаття» Лаврука
В.М. щодо надання дозволу на встановлення шлагбауму на дамбі річки
Бистриці Солотвинська в районі ділянки № 24, власними силами для
унеможливлення заїзду великогабаритних машин.
20. Звернення В. Шушури щодо заборони виїзду мешканців будинків № 36,
36а, 36б, 38 вул. Незалежності та вул. Мельника,1, 1а шляхом блокування
пожежного проїзду ТзОВ «Фірма Надія», встановленням металевих стовпчиків.
21. Щодо облаштування пішохідного переходу на вул. Стуса,30.
22. Щодо перенесення та облаштування пішохідного переходу на вул.
Горбачевського перехід до Гімназії №1.
23. Звернення генерального директора КНП «Івано-Франківський
обласний фтизіопульмонологічний центр» Малофія Л.С. щодо заборони
зупинки та стоянки транспортних засобів, крім таксі, що здійснюють посадку
або висадку пасажирів на вул. Львівська в радіусі 15м навпроти заїзду в Центр.
24. Звернення мешканців будинків вул. Коновальця, 242, 244 та вул.
Ботанічна, 93, 95 щодо встановлення дорожнього знаку «Пішохідна зона» або
«Односторонній рух» в провулку вул. Коновальця,242, 244 та вул.
Ботанічна,93,95.
25. Звернення Гимона А.В. щодо демонтажу огорожі біля будинку вул.
Целевича,34,корпус,1 і забезпечити належний автомобільний та пішохідний рух
на наскрізній дорозі, що з’єднує вул. Целевича (в межах буд. № 34-36) та вул.
Просвіти.
26. Телефонне звернення мешканців міста щодо впорядкування організації
дорожнього руху на вул. Вовчинецька (від вул. Привокзальної до вул.
Сагайдачного) встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки.
27. Телефонне звернення мешканців міста щодо впорядкування організації
дорожнього руху на перехресті вул. Незалежності-Залізнична.
28. Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо встановлення
дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» за власні кошти на вул. Толстого,5.
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29. Колективне звернення мешканців будинку № 6а по вул. Набережна ім.
В. Стефаника щодо отримання дозволу на розміщення майданчика для
паркування транспортних засобів поруч будинку № 6 а по вул. Набережна ім. В.
Стефаника. Мешканці готові взяти на себе усі витрати.
30. Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій» щодо демонтажу
двох бетонних блоків по вул. Запорізькій,15.
31. Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій» щодо демонтажу
двох металевих стовпців по вул. Заклинських,13.
32. Колективне звернення мешканців щодо перенесення металевих стовпців
по вул. Шашкевича ближче до вул. Січових Стрільців за власний кошт.

1. 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:
Відмовити.
2. 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:
Погодити встановлення автоматичного шлагбауму за власні кошти
мешканців біля трансформаторної підстанції на в’їзді у двір, 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.
3. 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:
Погодити.
4. 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:
Відмовити.
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5. 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 при нанесенні дорожньої розмітки скорегувати переривчасту лінію
на двійну суцільну лінію 1.3 «Розділення транспортних потоків протилежних
напрямків» навпроти буд. 128 по вул. Галицька.
УТІЗ замовити корегування схем ОДР по вул. Галицька.
6. 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 встановити три пристрої примусового зниження швидкості
(лежачий поліцейський) у дворі буд. №15 по вул. Тролейбусна відповідно до
протоколу КБДР №10 від 04.08.17р.
7. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради А. Волгіна щодо
встановлення обмеження руху (ланцюга ) для не уможливлення проїзду
транспорту до буд. №30 по вул. Сахарова та встановлення дорожніх знаків 3.2
«Рух механічних транспортних засобів заборонено» та 5.31 «Житлова зона».
ВИРІШИЛИ:
Відмовити встановлення обмеження руху (ланцюга ) на вул. Сахарова,30.
Погодити встановлення автоматичного шлагбауму за власні кошти
мешканців, а також 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.
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»-2шт. та 5.31 «Житлова
зона»-2шт. на в’їздах у двір буд.№30 по вул. Сахарова.
8. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо
влаштування світлофору при виїзді з індустріального парку «Аркан» на вул. Є.
Коновальця за кошти індустріального парку «Аркан».
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ організувати виїзну нараду на вул. Є. Коновальця біля
індустріального парку «Аркан» 31.07.2020р. на 9-00год.
9. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо
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влаштування антипаркувальних куль для комфорту руху пішоходів на
прибудинковій території на вул. Є.Коновальця,138.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за умови виготовлення схеми встановлення металічних
стовпчиків на ширині 2м зі сторони вул. Коновальця та надання в ДЖКПБ.
Після чого ДЖКПБ виконати роботи по встановленню металевих стовпчиків.
10. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо
влаштування антипаркувальних куль для комфорту руху пішоходів на
прибудинковій території на вул. Є.Коновальця,147.
ВИРІШИЛИ:
ДЖКПБ при наявності бюджетних призначень внести в титульний
список робіт та встановити металеві стовпчики вздовж тротуару на вул.
Коновальця,147.
11. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо
влаштування антипаркувальних куль для комфорту руху пішоходів на
прибудинковій території на вул. С. Бандери,62 поруч із під’їздом № 4.
ВИРІШИЛИ:
Без розгляду.
12. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо
встановлення дорожнього знаку «Зупинка та стоянка заборонена» на між
будинковому проїзді поруч будинку № 136 по вул. Є.Коновальця.
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 3.35
«Стоянку заборонено» - 2шт. на міжбудинковому проїзді поруч будинку № 136
по вул. Є.Коновальця.
13. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Дорошенка щодо влаштування
піднятого пішохідного переходу між будинками вул. Дорошенка,27 та
Дорошенка,18.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити влаштування піднятого пішохідного переходу між будинками
вул. Дорошенка,27 та Дорошенка,18, оскільки погоджено встановлення двох
пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський).
14. СЛУХАЛИ: Звернення жителів вул. Дорошенка щодо
облаштування додаткових паркомісць для автомобілів між будинком №18 та
магазином «Каріна» з сторони магазину.
ВИРІШИЛИ:
Розробити схему облаштування паркомісць для автомобілів біля магазину
«Каріна» та погодити в УПП після чого повторно винести на КБДР.
___________________________________________________________________________
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 № 6 від 30.07.2020року
засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху
Сторінка 00 з 10

15. СЛУХАЛИ: Звернення в. о. начальника Івано-Франківської
міськрайонної філії ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»
Недоступа М.О. щодо вмісту шкідливих речовин в атмосферному повітрі на
території житлової забудови в зоні впливу вулиць з інтенсивним рухом
транспорту м. Івано-Франківська, згідно даних лабораторних досліджень
перевищення гранично - допустимої концентрації виявлено:
- вул. Дністровська,53 – азоту діоксину (0,27мг/м3 при нормі 0,2мг/м3),
пилу (0,64мг/м3 при нормі0,5мг/м3);
- вул. Промислова,29 – пилу (0,6мг/м3 при нормі 0,5мг/м3);
- перехрестя вул. Галицька-Пасічна-Тролейбусна – азоту діоксину
(0,26мг/м3 при нормі 0,2мг/м3), пилу (0,64мг/м3 при нормі0,5мг/м3).
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ надати інформацію про вжиті заходи щодо зменшення викидів
шкідливих речовин в атмосферне повітря.
16. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців житлового будинку по вул.
Целевича,36В щодо не дозволення планування дороги загального користування
поряд будинку по вул. Целевича,36В.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ доопрацювати дане питання та винести на наступне засідання КБДР.
17. СЛУХАЛИ: Повторне колективне звернення мешканців вул.
Челюскінців № 57, 57а, 57б, 59, 59а, 59б, 59в, 59г та звернення в. о. голови
комітету мікрорайону Опришівці Рудницького В.Я. 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:
Погодити за власні кошти мешканців встановлення дорожніх знаків 5.33
«Пішохідна зона» - 2шт. згідно ДСТУ з двох сторін провулку, який сполучає
вул. Рильського та вул. Челюскінців.
18. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинку №6 вул.
Військових ветеранів щодо надання дозволу відгородити частину двору
металевими стовпчиками або декоративними вазами для унеможливлення
паркування та заїзду у двір автомобілів.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
19. СЛУХАЛИ: Звернення голови ГО «Садівниче товариство
«Прикарпаття» Лаврука В.М. щодо надання дозволу на встановлення
шлагбауму на дамбі річки Бистриці Солотвинська в районі ділянки № 24,
власними силами для унеможливлення заїзду великогабаритних машин.
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ВИРІШИЛИ:
Голові ГО «Садівниче товариство «Прикарпаття» Лавруку В.М.
погодити встановлення шлагбауму на межі садових товариств «Прикарпаття» та
«Надрічне» за умови погодження з ДСНС та головою садового товариства
«Надрічне».
20. СЛУХАЛИ: Звернення В. Шушури щодо заборони виїзду
мешканців будинків № 36, 36а, 36б, 38 вул. Незалежності та вул. Мельника,1, 1а
шляхом блокування пожежного проїзду ТзОВ «Фірма Надія», встановленням
металевих стовпчиків.
ВИРІШИЛИ:
ТзОВ «Фірма Надія» погодити встановлення відкидних металевих
стовпчиків перед аркою та надання ключів охороні для забезпечення аварійного
заїзду - виїзду в двір будинків № 36, 36а, 36б, 38 вул. Незалежності.
21. СЛУХАЛИ: Щодо облаштування пішохідного переходу на вул.
Стуса,30.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з ДЖКПБ, УПП вивчити дане питання з виїздом на місце
та винести на засідання КБДР.
22. СЛУХАЛИ: Щодо перенесення та облаштування пішохідного
переходу на вул. Горбачевського перехід до Гімназії - №1.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ спільно з ДЖКПБ вивчити дане питання та винести на засідання
КБДР.
23. СЛУХАЛИ: Звернення генерального директора КНП «ІваноФранківський обласний фтизіопульмонологічний центр» Малофія Л.С.
щодо заборони зупинки та стоянки транспортних засобів, крім таксі, що
здійснюють посадку або висадку пасажирів на вул. Львівська в радіусі 15м
навпроти заїзду в Центр.
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 3.34
«Зупинку заборонено»-2шт. на вул. Львівська зі сторони КНП «ІваноФранківський обласний фтизіопульмонологічний центр».
24. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинків вул. Коновальця, 242,
244 та вул. Ботанічна, 93, 95 щодо встановлення дорожнього знаку «Пішохідна
зона» або «Односторонній рух» в провулку вул. Коновальця,242, 244 та вул.
Ботанічна,93,95.
ВИРІШИЛИ:
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УТІЗ спільно з УПП вивчити дане питання з виїздом на місце та винести
на наступне засідання КБДР.
25. СЛУХАЛИ: Звернення Гимона А.В. щодо демонтажу огорожі біля
будинку вул. Целевича,34,корпус,1 і забезпечити належний автомобільний та
пішохідний рух на наскрізній дорозі, що з’єднує вул. Целевича (в межах буд. №
34-36) та вул. Просвіти.
ВИРІШИЛИ:
Згідно рішення КБДР від 16.07.2020р. погоджено демонтаж трьох секцій
паркану, що загороджує проїзд, який з’єднує вул. Целевича (в межах буд.№3436) та вул. Просвіти для можливості проїзду відповідно до генерального плану
міста.
26. СЛУХАЛИ: Телефонне звернення мешканців міста щодо
впорядкування організації дорожнього руху на вул. Вовчинецька (від вул.
Привокзальної до вул. Сагайдачного) встановлення дорожніх знаків та
нанесення дорожньої розмітки.
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 5.16
«Напрямки руху по смугах» -2шт. та 5.17.2 «Напрямок руху по смугах» - 1шт.
27. СЛУХАЛИ: Телефонне звернення мешканців міста щодо
впорядкування організації дорожнього руху на перехресті вул. НезалежностіЗалізнична.
ВИРІШИЛИ:
УТІЗ при нанесенні дорожньої розмітки протрасувати смуги руху з моста
через перехрестя вул. Незалежності-Залізнична.
28. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради Гарасимка І.М. щодо
встановлення дорожнього знаку 3.21 «В’їзд заборонено» за власні кошти на вул.
Толстого,5.
ВИРІШИЛИ:
Погодити за власні кошти мешканців встановлення дорожнього знаку 3.2
«Рух механічних транспортних засобів заборонено» на вул. Толстого,5 згідно
ДСТУ.
29. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців будинку № 6а по
вул. Набережна ім. В. Стефаника щодо отримання дозволу на розміщення
майданчика для паркування транспортних засобів поруч будинку № 6 а по вул.
Набережна ім. В. Стефаника. Мешканці готові взяти на себе усі витрати.
ВИРІШИЛИ:
Відмовити.
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30. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій»
щодо демонтажу двох бетонних блоків по вул. Запорізькій,15.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
31. СЛУХАЛИ: Звернення КП «Муніципальна інспекція «Добродій»
щодо демонтажу двох металевих стовпців по вул. Заклинських,13.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.
32. СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців щодо перенесення
металевих стовпців по вул. Шашкевича ближче до вул. Січових Стрільців за
власний кошт.
ВИРІШИЛИ:
Погодити.

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху

Протокол вів:
секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху

М. Вітенко

І. Щурик
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