УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
одинадцята сесія

РІШЕННЯ
від 23.02 .2017 року

м.Яремче

№197-11/2017

Звернення міської ради, щодо
облаштування залізничних
переїздів в м. Яремче
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» міська рада,
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення Яремчанської міської ради, до регіональної філії
«Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та Івано-Франківської дирекції
залізничних перевезень (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

Додаток до рішення міської ради
від 23.02.2017р. №197-11/2017

Звернення
Ми, депутати Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області
звертаємось до Вас з питанням щодо необхідності облаштування
залізничного переїзду в м. Яремче по вул. Героїв Майдану (колишня
Вершигори), яка бере свій початок від дороги загального користування (вул.
Свободи) і має загальну протяжністю близько 4 км. На відстані 800 метрів
від дороги загального користування (вул. Свободи) по вул. Героїв Майдану
знаходиться залізничний переїзд на 63км пк 5 перегону Яремче-Микуличин
(мікрорайон Ямна).
Зазначений переїзд є не регульований і не обладнаний пристроями
сигналізації, шлагбаумами , його не обслуговує черговий працівник. Це, в
свою чергу зумовлює небезпеку для водіїв, пішоходів і дітей. Вказаний
переїзд існує ще з часів заснування залізничної магістралі Станіслав-ЯремчеВорохта-Рахів і ситуація, що склалася не є питанням сьогодення.
Облаштування переїзду згідно норм і правил забезпечить надійним дорожнім
сполученням жителів біля 50 житлових будинків, які розміщені за даним
переїздом, так як альтернативного заїзду до даних господарств немає.
Аналогічна ситуація з влаштуванням залізничних переїздів склалася
на наступних ділянка:
переїзд через колію по вул.Мічуріна мікрорайон Дора в м.Яремче;
пішохідний перехід через колію по вул.Шептицького-Пушкіна в
м.Яремче;
переїзд через колію на участку Грицулівка в смт.Ворохта;
Водночас відповідно до положень.ч.1, ст. 5 Закону України «Про
залізничний транспорт», магістральні залізничні лінії загального
користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні
пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу
перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування,
тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного
електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та
управління рухом поїздів, об'єкти і майно, призначені безпосередньо для
виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю,
закріплюються за АТ «Укрзалізниця» на праві господарського відання та не
підлягають приватизації.
Шлях вирішення вказаних питань бачимо в узаконенні вищенаведених
залізничних переїздів та приведення їхнього стану до вимог законодавчих та
нормативних документів. Зі своєї сторони ми готові взяти дольову участь у
розгляді згаданих питань спільно зі всіма зацікавленими сторонами,
позитивне вирішення якого стане запорукою безпеки руху поїздів та
автотранспорту, збереження життя та здоров’я людей.
Прийнято на одинадцятій сесії
міської ради 23.02.2017 р.

