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Шановний Сергію Миколайовичу!

Ваше звернення щодо незадовільного стану покриття проїзної частини 
дороги від повороту з автомобільної дороги М-03 на Новопокровку, яке 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.

Інформуємо Вас, що відповідно до ст. 8 Закону України від 08.09.2005 
«Про автомобільні дороги», автомобільні дороги місцевого значення 
поділяються на обласні та районні.

До обласних автомобільних дордг належать автомобільні дороги, що 
з'єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і областей з 
іншими населеними пунктами в межах Автономної Республіки Крим чи області 
та із залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, пунктами 
пропуску через державний кордон, місцями відпочинку і не належать до доріг 
державного значення.

До районних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що 
з'єднують адміністративні районні центри з іншими населеними пунктами, інші 
населені пункти між собою, з підприємствами, об'єктами культурного значення, 
іншими дорогами загального користування у межах району.

Перелік доріг місцевого значення, у тому числі їх ділянок, що 
суміщаються з вулицями міст та інших населених пунктів, затверджують Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні адміністрації один 
раз на три роки.

Як вбачається, із розпорядження Харківської обласної державної 
адміністрації від 16.12.2016 № 598 (зі змінами від 25.09.2017) «Про 
затвердження Переліку автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення по Харківській області», районна дорога місцевого значення, що 
вказана у Вашому зверненні, має назву «Під’їзд до смт. Новопокровка» 
протяжністю 6,1 км.

Зазначаємо, що Законом України від 17.11.2016 «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо реформування системи управління 
автомобільними дорогами загального користування», який набрав чинності з 
01.01.2018, внесено зміни до ст. 20 Закону України від 09.04.1999 «Про місцеві 
державні адміністрації», відповідно до яких місцева державна адміністрація

mailto:kharkiv@patrol.police.gov.ua
mailto:popov_sergey@ukr.net


здійснює управління автомобільними дорогами загального користування 
місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 
11.08.2017 № 396 (зі змінами від 02.02.2018) «Про визначення Департамент 
капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 
замовником та балансоутримувачем автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення Харківської області» власником 
вищезазначеної дороги визначено Департамент капітального будівництва 
Харківської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

За результатами здійсненого з виїздом на місце обстеження було 
встановлено, що дорога «Під’їзд до смт. Новопокровка» не відповідає вимогам 
ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та 
залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» у вигляді вибоїн, 
покриття проїзної частини потребує ремонту. Однак, на дорозі встановлені 
відповідні дорожні знаки, що попереджують учасників дорожнього руху про 
небезпеку.

Повідомляємо Вам, що згідно зі ст. 9 Закону України від 30.06.1993 «Про 
дорожній рух», 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) вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним 
законодавством.

Інформуємо Вас, що згідно ст. 12 Закону України «Про дорожній рух», 
що посадові особи, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт, 
експлуатацію та облаштування автомобільних доріг зобов'язані:

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

2) обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху;
3) своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх 

усунення, а у разі неможливості - невідкладно позначати дорожніми знаками, 4 
огороджувальними і направляючими засобами.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення безпеки дорожнього 
руху, усунення перешкод для дорожнього руху та створення комфортних умов



для всіх його учасників, а також попередження скоєння дорожньо-транспортних 
пригод,. Департамент було проінформовано про необхідність вжиття 
невідкладних заходів щодо проведення робіт з ремонту покриття дороги 
«Під’їзд до смт. Новопокровка» Чугуївського району Харківської області та 
приведення її у стан, що відповідає вимогам ДСТУ 3587-97.

Зазначаємо, що питання щодо приведення вищезазначеної місцевої дороги 
до стану, що відповідає вимогам ДСТУ 3587-97, Управлінням взято на 
контроль.

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

З повагою 
начальник
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