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Шановний Дмитро Анатолійовичу!

Ваше звернення щодо наявності недоліків в експлуатаційному утриманні 
проїзної частини вул. В. Зубенка в районі буд. 21 а в м. Харкові, стан яких не 
відповідає вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні 
дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» 
Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної 
поліції (далі - Управління) уважно розглянуто.

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян», відділом безпеки дорожнього руху Управління було проведено 
перевірку з виїздом на місце, за результатами якої виявлено просідання решітки 
дощоприймача відносно рівня проїзної настини.

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:
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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;

3) своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх 
усунення, а у разі неможливості - невідкладно позначати дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засобами.

Звертаємо Вашу увагу, що комунальному підприємству «Комплекс з 
експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації» Харківської міської 
ради було надіслано листа щодо негайного усунення вищезазначеного недоліку в 
експлуатаційному утриманні проїзної частини вул. В. Зубенка в районі буд. 21а.

Контрольною перевіркою 10.06.2018 встановлено, що на проїзній частині 
вулиці ліквідовано вищевказаний недолік, маються сліди нещодавнього 
виконання дорожніх робіт.

Дякуємо Вам за активну громадську позицію до забезпечення безпеки 
дорожнього руху та турботу до ст: 1 мов для його учасників

З повагою
О.М. Ніколаєв

Р, С. VrAHtCffH

Неманіхін 704-04-04


