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Шановний пане Повесьма!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі -  Управління) в межах компетенції уважно розглянуто 
Ваш запит щодо надання інформації, яка перебуває в розпорядженні 
Управління, відносно ділянки проїзної частини від с. Буди до с. Бистре 
Харківського’району Харківської області.

Повідомляємо Вам, що Управлінням на адресу Служби автомобільних 
доріг в Харківській області та Державне підприємство "Дороги Харківщини" 
було направлено запит 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 (Додаток), в отриманій відповіді від 22.10.2019 №01- 
38/1587 державного підприємства «Дороги Харківщини», вбачається, що 
ділянки проїзної частини від с. Буди до с. Бистре Харківського району 
Харківської області знаходиться на балансі державного підприємства «Дороги 
Харківщини». Відповідно до укладеного договору експлуатаційне утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення здійснює ДП 
«Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», в межах 
доведеного фінансування. Зазначена ділянка проїзної частини обслуговується 
філією Харківського облавтодору -  Харківський РАД. Крім цього за рахунок 
коштів на експлуатаційне утримання в межах доведеного фінансування, на 
автомобільній дорозі виконуються роботи з ліквідації ямковості дорожнього 
покриття. Восени минулого року на зазначеній ділянці проїзній частині було 
ліквідовано 375 м2 ямковості. В цьому році продовжуються роботи з ліквідації 
ямковості на проїзній частині від с. Буди до с. Бистре Харківського району 
Харківської області.

Крім цього, інформуємо Вас, що підчас весняного комісійного 
обстеження буде додатково обстежена ділянка проїзної частини від с. Буди до 
с. Бистре Харківського району Харківської області.

Додаток: на арк.

З повагою 
начальник

Володимир Кириленко 704-33-30 У г *

Альона СТРИЖАК

Дмитру Повесьма
povesma@gmail. com
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Начальнику Служби 
автомобільних доріг 
у Харківській області 
Євгену ЗРАЖЕВЦЮ

0 1 в- 2019 № Ч'І$М /41/14/0(3-7.019
На№ від Директору

ДП "Дороги Харківщини 
Ігорю ТУРЧЕНКУ
dor.kh@ukr.net

До управління патрульної поліції в Харківській області ДПП (далі 
Управління) надійшло звернення гр. Повесьма Д.А. 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.

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.

Враховуючи викладене, прошу Вас розглянути питання щодо проведення 
ремонтних робіт на вказаній дорозі та приведення її у безперешкодний для руху 
транспорту стан. До початку проведення робіт прошу Вас забезпечити 
інформування учасників дорожнього руху про небезпечні умови руху шляхом 
встановлення попереджувальних знаків та дорожніх знаків 1.37 «дорожні 
роботи», 1.12 «вибоїни», 3.29 «обмеження максимальної швидкості» 
відповідно ДСТУ 3587-97 та ДСТУ 4100-2014.

Одночасно, у зв язку з розглядом порушених громадянами питань, прошу 
Вас надати до управління патрульної поліції в Харківській області ДПП 
наступну інформацію:

І .Яка посадова особа відповідальна за експлуатаційне утримання 
покриття проїзної частини автодороги від с. Буди до с. Бистре Харківського 
району Харківської області;
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2. Коли останній раз проводилось обстеження зазначеної ділянки дороги 
відповідальною за утримання особою та його результати (чи потребує покриття 
ремонту та якого саме).

3. Чи виділялись у поточному році кошти на ремонт покриття 
вищевказаної ділянки проїзної частини дороги та чи було заплановано ремонтні 
роботи.

Прошу Вас дати доручення про надання відповіді на запитувану 
інформацію до Управління у максимально стислі терміни.

.в.о начальника Василь Орленко
Ош-ССіЛр ГрєЬеніОїс

з

Володимир Кириленко 704-33-30


