
Департамент патрульної поліції 
Управління патрульної поліції 

в Харківській області

вул. Шевченка, 315-А, м. Харків, 61033, 
тел. 704-04-04, kharkiv@ patrol.police.gov.ua

Дмитру ПОВЕСЬМА
роуезта@ §таі 1 .сот

15.  1 0 .  2019 №  7 - А у  /41 /14 /А &  - 2019
Н аЖ Г ісге ї  #321339 від 16.09.2019

Шановний пане Повесьма!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі-Управління) в межах компетенції уважно розглянуті 
Ваші звернення, щодо не відповідності вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека 
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги 
до експлуатаційного стану» ділянки покриття проїзної частини від с. Буди до 
с. Бистре Харківського району Харківської області та розгляд питання про 
притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 140 КУпАП 
посадової особи відповідальної за її утримання.

За результатами проведеної у відповідності до вимог Закону України 
«Про звернення громадян» та Закону України "Про Національну поліцію" 
з виїздом на місце перевірки викладених у Вашому зверненні фактів було 
встановлено, що експлуатаційний стан покриття проїзної частини від с. Буди до 
с. Бистре Харківського району Харківської області дійсно не відповідає 
вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці 
та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» внаслідок наявності 
руйнувань дорожнього покриття у вигляді вибоїн, що утруднюють рух 
транспортних засобів. Для належного інформування учасників дорожнього руху 
на зазначеній ділянці дороги встановленні дорожні знаки 1.12 «Вибоїна» з 
табличками 7.2.1 “5 км.” «Зона дії». Встановити на місці балансоутримувача не 
надалось можливим.

В розділі З ДСТУ 3587-97 зазначено що у всіх випадках у разі виявлення 
будь-яких відхилень від вимог цього стандарту, а також на період проведення 
дорожніх робіт повинні негайно встановлюватися технічні засоби організації 
дорожнього руху та вводитися обмеження швидкості.

Повідомляємо Вам, що статтею 6 Закону України «Про дорожній рух», 
у відповідності до положень якого відбувається регулювання суспільних 
відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, вст ановлено, що розробка, 
затвердження та реалізація міських і районних програм розвитку дорожнього 
господарства та його безпеки, організація будівництва, реконструкції, ремонту 
та утримання автомобільних доріг і вулиць, а також накладання у межах своєї 
компетенції адміністративних стягнень за порушення законодавства у сфері
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дорожнього руху та його безпеки, відноситься до компетенції міських рад та їх 
виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про дорожній рух» до компетенції 
власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів або 
уповноважених ними органів у сфері дорожнього руху належить здійснення 
заходів щодо розвитку, удосконалення, ремонту та утримання у безпечному для 
дорожнього руху стані доріг, вулиць та залізничних переїздів, зон відчуження, 
термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах, вулицях та 
залізничних переїздах, своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх 
усунення, а у разі неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засобами.

Крім того, відповідно до ч. З ст. 12 Закону України «Про дорожній рух», 
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;

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

Процес визначення об’єктів, на яких потрібне проведення ремонту, 
складання відповідних планів проведення робіт, підготовка пропозицій до 
бюджетної комісії, проведення фінансування та здійснення закупівель за бюджетні 
кошти послуг по ремонту об’єктів не є компетенцією органів Національної поліції.

Враховуючи вищезазначене, з метою всебічного, повного і об'єктивного 
з'ясування всіх обставин справи для вирішення її в точній відповідності з 
законом, як це передбачено положеннями ст. 245 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Управлінням на адресу Служби 
автомобільних доріг в Харківській області та Державне підприємство "Дороги 
Харківщини" було направлено листи щодо встановлення балансоутримувача 
ділянки проїзній частині с. Буди до с. Бистре Харківського району Харківської 
області та приведення її до стану, що гарантує безперешкодний і безпечний рух 
транспортних засобів.

Дякуємо Вам за активну громадську позицію до забезпечення безпеки 
дорожнього руху та турботу до створення комфортних умов для його учасників.

З повагою  
Т.в.о начальника

Володимир Кириленко 704-33-3,вг ^

О лекса нд
асиАЬ

т  Гребеню
ЬРі\ЄНК

юк
б?


