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Шановний Дмитро Анатолійовичу!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі -  Управління) в межах компетенції уважно розглянуто 
Ваше звернення щодо невідповідності ділянки проїзної частини в районі буд. 13 
по вул. Старомосковська у місті Харкові вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека 
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до 
експлуатаційного стану».

За результатами проведеного відділом безпеки дорожнього руху 
Управління обстеження експлуатаційного стану проїзної частини 
за вищезазначеною адресою, було встановлено, що дорожнє покриття вулиці 
має численні недоліки у вигляді вибоїн та інших руйнувань, що утруднюють 
рух транспортних засобів. Приведення експлуатаційних характеристик 
вищезазначеної вулиці до вимог ДСТУ 3587-97 потребує виконання 
відповідних дорожніх ремонтних робіт, які у зв’язку з настанням зимового 
періоду, значною кількістю опадів, несприятливими погодними умовами 
провести не вбачається можливим.

Інформуємо Вас, що на момент здійснення вказаного обстеження з обох 
боків вул. Старомосковської у м. Харкові було зафіксовано наявність 
попереджувальних дорожніх знаків 1.12 «Вибоїна», які у відповідності до 
вимог абзацу 2 розділу З ДСТУ 3587-97 забезпечують інформування водіїв 
транспортних засобів про наближення до ділянки вулиці, на якій маються 
відхилення від вимог ДСТУ 3587-97 у вигляді вибоїн.

Крім того, повідомляємо Вам, що у відповідності до вимог статті 6 Закону 
України «Про дорожній рух», до компетенції власників вулиць або 
уповноважених ними органів у сфері дорожнього руху належить зокрема:

- розробка програм та 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, о город- 
жувальними і направляючими засобами;
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- організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху;

Інформуємо Вас, що згідно із вимогами частини 3 статті 12 «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:

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

- при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, 
здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також 
відновлення безпечних умов для руху;

- позначати місця виконання робіт, місця, де залишено на дорозі, вулиці, 
залізничному переїзді машини і механізми, будівельні матеріали тощо, 
відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими 
засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, 
передбаченими діючими нормами;

- обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху;
- своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх 

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

Враховуючи вищевказане, а також соціальну важливість вирішення 
питання забезпечення безпеки дорожнього руху, Управлінням на адресу 
Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради 
та адміністрації Слобідського району Харківської міської ради було надіслано 
відповідні інформації про необхідність вжиття заходів щодо приведення 
вищезазначеної ділянки до стану, що гарантує безпечний та безперешкодний 
рух транспортних засобів та пішоходів.

При цьому направляємо Вам копії матеріалів.

Додаток: Ь арк.
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Директору Департаменту 
будівництва та шляхового 
господарства 
Харківської міської ради 
Чумакову В.М. 
майдан Конституції, 7, 
м. Харків, 61200АР /?  № Я -А б У Ш т ы Ж  - 2018

На № від

Голові адміністрації 
Слобідського району 
Харківської міської ради 
Ільєнко В.М. 
вул. Плеханівська, 42, 
м. Харків, 61001 ^

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі -  Управління) проводиться розгляд звернення щодо 
недоліків в експлуатаційному утриманні дорожнього покриття вул. 
Старомосковська, в районі буд. 13 у Слобідському районі м. Харкова.

Проведеним працівниками Управління обстеженням, з виїздом на місце, 
було встановлено, що проїзна частина за вищезазначеною адресою дійсно має 
недоліки у вигляді руйнування асфальтобетонного покриття та потребується 
виконання ремонтних робіт.

Повідомляємо Вам, що згідно ст. 6 Закону України «Про дорожній рух», 
розробка, затвердження та реалізація міських і районних програм розвитку 
дорожнього господарства та його безпеки, а також організація будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів відноситься до компетенції міських рад та їх виконавчих органів.

Водночас зазначаємо, що у відповідності до ст. 20 Закону України 
«Про благоустрій», місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування, відповідно до повноважень, установлених законом, 
забезпечують організацію благоустрою населених пунктів. Крім того, .згідно 
ст. 15 вказаного Закону, орган державної влади або орган місц.вого 
самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно 
затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або 
комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих 
заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, 
підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання 
затверджених заходів у повному обсязі.

Вирішення питань щодо визначення необхідного виду ремонту, джерел 
фінансування робіт з ремонту та утримання об'єктів благоустрою м. Харкова, 
першочерговості проведення вказаних робіт, а також встановлення їх 
виконавців згідно вимог чинного законодавства відноситься до компетенції 
Харківської міської ради та її виконавчих органів.
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Враховуючи викладене, прошу Вас розглянути, в межах компетенції, 
можливість вжиття необхідних заходів щодо приведення ділянки покриття вул. 
Старомосковська, в районі буд. 13 у Слобідському районі м. Харкова до стану, 
що гарантує безпечний та безперешкодний рух транспортних засобів та 
пішоходів.

З урахуванням вимог ст. 6, ст. 14 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» та стислих термінів 
розгляду заяв громадян, просимо Вас надати відповіді із зазначенням останньої 
дати та виду ремонту, перспектив фінансування заходів із ремонту в поточному 
році на адресу Управління.

Сподіваємось на плідну співпрацю з питань створення комфортних та 
безпечних умов для мешканців нашого міста. .і 'Т.в.о. начальника її і О.В. Гребенюк

Ö

Лисенко 704-33-30







АКТ
обстеження ділянки вулично-іііляхової мережі

«_% » 207^року о год. ^к.'хв. на м. Харків, ■& с-б^а_____

(вказуються протяжність ділянки обстеження, кілометр (+ метри) автодороги, перехрестя, назва вулиці, номер будинку)

Обстеження розпочато « о& » і Ь 2 0 7 /року о [Ь_ год. с^хв. у присутності: їи.шлі<^о р>Обстеження розпочато « о£>» і У ІШ Іроку о /Ь_год. е^хв. у присутності: Cj.iuu.i- 
Ц  / 7  ( І  УХс? П  Ц  . А ~ Г СуІ і '  у '?с '^ и  По /рі-Л.

(посада, спеціальне звання, П. І. Б. поліцейського, який виявив недоліки в утриманні зазначеної ділянки)

(посада, П. І. Б. представника підрозділу з експлуатації доріг (вулиць),який відповідає за належне утримання зазначеної ділянки)

Під час обстеження встановлено:
1. Забезпечення безпечного експлуатаційного стану ділянки дороги (вулиці) покладено на: 
Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство по ремонту і будівниитву автошляхів м.Хаокова 
«Шляхрембуд». 61004, м. Харків, вул. Москалівська, буд. №20, начальник Бура Віталій Юрійович

(найменування підприємства, місцезнаходження, П. І. Б. керівника)

2. Експлуатаційний стан обстеженої ділянки не відповідає вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека 
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного 
стану» за такими показниками:
покриття проїзної частини має: и

^ с г Ч  гСЕТ-дТ» Ь °

(наявність та  розміри забруднень, осідань, ям, вибоїн, тріщин, напливів)

коефіцієнт зчеплення проїжджої частини:_____визначено методом ~—
і становить_____ %, наявність ожеледиці, ковзання — ________________
відсутність огородження МІСЦЬ проведення дорожніх робіт Аддо U* U.’lx jb c  ч.с,4 Су>_____
(вид робіт, кількість місць, протяжність кожного місця, наявність будівельних матеріалів lia проїжджій частині чи узбіччі}

3. Експлуатаційний стан технічних засобів організації дорожнього руху не відповідає вимогам 
ДСТУ 4100:2014 та ДСТУ 3308-96 за такими показниками:
наявність та стан дорожніх знаків & по. с-п с \До -А /2  jb u о ^ г

наявність та стан дорожньої розмітки іУ-*-»'

4. Останні заходи щодо прибирання проїжджої частини здійснювалися «___»_
року о ___год.___ хв. з використанням_____________________ ___________

207

(кількість одиниць спеціальної техніки та назва застосованих протиковзних матеріалів)

5. Інші недоліки в утриманні та експлуатації ділянки:________________________________________

Обстеження закінчено « о ь » \ L 207 ^року о год.40хв.
За результатами обстеження ділянку визнано: ffr-*

<С U; n i :  ./> ! r  ЛА tj j i u  ii.t-.Js>

Li:> UijO Lu CiY; (il £j <■;• (f .
V l•'УЧОЇЬц; ^  /-ЄІССС,_u L. (â-1* £ '--cet -у їл й  ■ *oi<at:^ Q. О б
-té y /  2  ^ ^  . A. /. /  г/, у. V ÿ - С -j S / 7 - А  x

y

ПІДПИСИ осіб. ЯКІ ЗДІЙСНИЛИ обстеження^ ^ <ù /С  Ґ

Свідок

■П. І. Б., рік народження, місце проживання (перебування), підпис)


