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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

18 квітня 2019 року
Борислав
№ 98




Про упорядкування руху транзитного пасажирського транспорту у місті Бориславі 

Відповідно до п.п.12 п.а ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україн”, ст.6, 9, 52 Закону України „Про дорожній рух” Закону України „Про автомобільний транспорт”, п.20 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 „Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), беручи до уваги доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі міської ради Л.Попеля від 01 квітня 2019 року, з метою упорядкування руху приміського та міжміського пасажирського транспорту, що здійснює транзитний рух вулицями міста Борислава, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Заборонити рух транзитного пасажирського транспорту у місті Бориславі вулицею Д.Галицького.  

2. Затвердити рух транзитного пасажирського транспорту загального користування до автостанції міста Борислава вулицями, а саме:
2.1) з Трускавецького напрямку вулицями Трускавецька, вул. Володимира Великого (відділення поліції), Героїв ОУН-УПА, Ірини Сеник (АС);
2.2) з Дрогобицького напрямку вулицями Дрогобицька, Ірини Сеник (АС), С.Петлюри;
2.3) з автостанції до Трускавецького напрямку вулицями Ірини Сеник, Героїв ОУН-УПА, Грушевського, Трускавецька;
2.4) з Самбірського напрямку через с.Попелі вулицями І.Франка, С.Петлюри, І.Сеник (АС), Героїв ОУН-УПА, Грушевського, Трускавецька;
2.5) з Самбірського напрямку через с.Попелі вулицями І.Франка, С.Петлюри, І.Сеник (АС), вул.Дрогобицька ;
2.6) з Східницького  напрямку вулицями С.Бандери, Шевченка, Міцкевича, Ірини Сеник (АС), Героїв ОУН-УПА, Грушевського, Трускавецька;
2.7) з Східницького  напрямку вулицями С.Бандери, Шевченка, Міцкевича, Ірини Сеник (АС), Дрогобицька.

3. Рекомендувати замовникам перевезень Львівській обласній державній адміністрації та Дрогобицькій районній державній адміністрації  повідомити перевізників, з якими укладено Договори про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, щодо виконання пунктів 1 та 2 цього рішення.

4. Начальнику Бориславського відділення  поліції Дрогобицького ВР ГУНП України у Львівській області  Закутному О.В. забезпечити виконання пунктів 1 та 2 цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови С.Солоненко.



Міський голова                                                                                 І.Р.Яворський



