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Шановний Дмитре Анатолійовичу!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту
патрульної поліції (далі - Управління) уважно розглянуте Ваше звернення щодо
невідповідності вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху.
Автомобільні
дороги,
вулиці
та
залізничні
переїзди.
Вимоги
до
експлуатаційного стану» ділянки дороги за адресою: м. Харків, вул. Доватора,
4-17.
Інформуємо Вас, що працівниками Управління проведено перевірку
зазначених у зверненні фактів. За результатами здійсненої з виїздом на місце
перевірки було встановлено, що ділянка вул. Доватора, від буд. 4 до буд. 17, м.
Харкова, має вибоїни глибиною понад 0,06 м та потребує проведення поточного
ремонту
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;
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 надіслано
відповідний лист на адресу Департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради від 15.03.2019 № 2664/41/14/03-2019
щодо вжиття заходів з проведення ремонтних робіт ділянки вул. Доватора, від

буд. 4 до буд. 17, м. Харкова.
Одночасно інформуємо Вас, що за неналежне утримання ділянки вул.
Доватора, від буд. 4 до буд. 17, м. Харкова, порушення вимог ДСТУ 3587-97
відповідальна посадова особа КПСП «Шляхрембуд» притягнута до
адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 140 КУпАП (постанова серії НК
№480886).
Проведеною подальшою перевіркою встановлено, що на вищевказаній
ділянці розпочаті роботи з ліквідації вибоїн.
Управлінням, в межах компетенції було вжито відповідні заходи задля
відновлення безпеки дорожнього руху та усунення недоліків в стані
експлуатаційного утримання покриття проїзної частини ділянки вул. Доватора,
від буд. 4 до буд. 17, м. Харкова.

„<Г
3 повагою
і1- начальнику

Р.С. Оганісян

^ В.

М арю щ енко 704-04-04

