УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тринадцята сесія
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РІШЕННЯ
м.Яремче

№224-13/2017

Про демонтаж обмежувача руху
(шлагбаум) на автомобільній дорозі
державного значення Н-09 Мукачево-Львів
у м.Яремче по вул. Свободи ,148
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1.Схвалити звернення Яремчанської міської ради до служби
автомобільних доріг в Івано-Франківській області та ГУНП в ІваноФранківській області, (додається).
2.Звернення опублікувати в газеті «Яремчанський вісник» та розмістити на
інтернет-сторінці міської ради.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Володимира Губарчука.

Міський голова

Василь Онутчак

Служба автомобільних доріг в
Івано-Франківській області
Головне управління національної
поліції в Івано-Франківській області
Звернення
Ми, депутати Яремчанської міської ради Івано-Франківської області
звертаємося до Вас по питанню демонтажу обмежувача руху (шлагбаума) на
автомобільній дорозі загального користування державного значення (Н-09
Мукачево-Львів) в місті Яремче по вулиці Свободи,148 в районі приміщення
групи швидкого реагування патрульної поліції Яремчанського відділення
Надвірнянського відділу головного управління Національної поліції. Жителі
Яремчанського регіону неодноразова звертались до нас з тим, що стурбовані
неприємними випадками, які стаються на даній ділянці дороги, в зв»язку з тим,
що вищевказаний шлагбаум знаходиться в недостатньо освітленому місці, не
обладнаний світлоповертаючими пристроями та створює незручності для
пересування транспортних засобів. Зокрема в ніч на 15 травня 2017 року біля 1
години вищевказаним шлагбаумом було перекрито частину проїзної частини
автомобільної дороги державного значення ( Н-09 Мукачево-Львів), внаслідок
чого водій мотоцикла, рухаючись в напрямку міста Яремче, скоїв наїзд на
шлагбаум і отримав травми несумісні з життям - помер в Яремчанській ЦМЛ.
Автомобільна дорога, вулиця являє собою частину території, в тому числі
в населеному пункті, призначену для руху транспортних засобів і пішоходів, з
усіма розміщеними на ній спорудами.
Згідно зі ст. 10 Закону України «Про автомобільні дороги» державне
управління автомобільними дорогами загального користування здійснює
Державна служба автомобільних доріг України, що є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через керівника центрального органу виконавчої влади у галузі
транспорту і який має свої органи управління на місцях.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про дорожній рух» власники доріг,
вулиць та залізничних переїздів або уповноважені ними органи несуть
відповідальність за створення безпечних умов руху на дорогах, вулицях та
залізничних переїздах, що знаходяться у їх віданні.
У зв’язку з вищевикладеним вимагаємо в найкоротший термін
демонтувати обмежувач руху (шлагбаум), щоб в подальшому не траплялись
фатальні випадки.
Прийнято на тринадцятій сесії
Яремчанської міської ради сьомого
скликання 23.05.2017 року

