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Шановний Дмитро Анатолійовичу!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі - Управління) Ваше звернення щодо виявленої 
27.07.2017, неогородженої відповідно до діючих норм та правил ділянки дороги 
між с. Веселе та смт. Липці в Харківській області, що знаходиться в стані 
ремонту уважно розглянуто.

Інформуємо Вас, що згідно зі ст. 9 Закону України «Про дорожній рух» 
(далі - закон), до компетенції власників автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів або уповноважених ними органів у сфері дорожнього 
руху належить:

1) розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку, удосконалення, 
ремонту та утримання у безпечному для дорожнього руху стані доріг, вулиць та 
залізничних переїздів, зон відчуження;

2) забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього
руху;

3) вирішення питань експлуатації автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів у надзвичайних ситуаціях;

4) термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах, вулицях та 
• залізничних переїздах;

5) своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у 
разі неможливості -  невідкладне позначення дорожніми знаками, огород- 
жувальними і направляючими засобами;

6) організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху;

7) вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чиним 
законодавством.

Крім того, відповідно до ч. З ст. 12 закону, посадові особи, які 
відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію та 
облаштування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, 
шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

1) забезпечувати утримання їх у стані, що відповідає встановленим 
вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

2) при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, 
здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також 
відновлення безпечних умов для руху;
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3) своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх 
усунення, а у разі неможливості - невідкладно позначати дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засобами.

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян», відділом безпеки дорожнього руху Управління було проведено 
перевірку з виїздом на місце, за результатами якої неогороджених, 
непозначених відповідно до діючих норм та правил ділянок на автомобільній 
дорозі місцевого значення С212519 «Липці-Тернова» виявлено не було. Крім 
того, на вищевказаній дорозі встановлено дорожній знак 1.12 «Вибоїна» із 
таблицею до нього 7.2.1 «Зона дії».

Зазначаємо, що балансоутримувача вищевказаної дороги було 
проінформовано про необхідність вжиття заходів щодо недопущення випадків 
проведення дорожніх робіт на автомобільній дорозі місцевого значення 
С212519 «Липці-Тернова» з порушенням вимог чинного законодавства у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 247 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), провадження в справі про 
адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає 
закриттю, у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне 
правопорушення строків передбаче
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