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Шановний Сергію Миколайовичу!

Ваше звернення щодо незадовільного стану покриття проїзної частини 
автомобільної дороги М-03 біля району «Обрій» («Горизонт»), навпроти хреста 
із написом «Спаси и сохрани», 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 працівниками Управління проведено обстеження 
автомобільної дороги М-03 «Київ-\арків-Довжанський» за вищевказаною 
адресою. За результатами здійсненого з виїздом на місце обстеження було 
встановлено, що ділянка вказаної автодороги від км 518+200 до км 519 + 200 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, з метою 
забезпечення безпеки дорожнього руху та належного інформування водіїв, на 
зазначеній ділянці дороги встановлений дорожній знак 1.12 «Вибоїна» разом з 
дорожніми знаками ступінчатого зниження швидкості 3.29 «Обмеження 
максимальної швидкості 70 (50) км/год.».

Повідомляємо Вам, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про дорожній 
рух», до компетенції власників автомобільних доріг або уповноважених ними 
органів у сфері дорожнього руху належить:

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

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

3) своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у 
разі неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засобами.

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;
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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, 
огороджувальними і направляючими засобами.

З метою усунення виявлених недоліків, Управлінням було видано вимогу 
№ 295 від 18.05.2018 на усунення наявних на проїзній частині вибоїн та 
попередження водіїв транспортних засобів про наявні на проїзній частині 
відхилення від вказаного стандарту шляхом встановлення необхідних технічних 
засобів організації дорожнього руху.

Проведеною контрольною перевіркою встановлено, що станом на 
22.05.2018 вже розпочаті роботи з ліквідації ямковості дорожнього покриття на 
ділянці км 518+200 -  км 519+200 дороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Управлінням, в межах компетенції та відповідно до вимог Законів 
України «Про дорожній рух» та «Про Національну поліцію», було вжито 
негайних заходів задля відновлення безпеки дорожнього руху та усунення 
недоліків в стані експлуатаційного утримання покриття проїзної частини на 
ділянці км 518+200 -  км 519+200 автомобільної дороги державного значення 
М-03 «Київ-Харків-Довжанський».
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