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Шановний пане Повесьма!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі - управління) було уважно вивчене Ваше звернення щодо 
незадовільного стану покриття проїзної частини вул. М алопрохожанської у 
с. Липці Харківського району, яке не відповідає вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека 
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до 
експлуатаційного стану» (далі -  ДСТУ 3587-97).

За результатами перевірки з виїздом на місце встановлено, що покриття 
проїзної частини вул. М алопрохожанської у с. Липці, дійсно, має відхилення від 
вимог ДСТУ 3587-97 у вигляді ямковості, руйнувань та деформацій дорожнього 
одягу, потребується виконання ремонтних робіт.

Інформуємо Вас, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про дорожній 
рух», до компетенції власників автомобільних доріг, вулиць 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 та вулицях;
3) своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у разі 
неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками, о городжу ват ь н и м и і 
направляючими засобами.

Повідомляємо Вам, що управлінням було направлено лист на адресу 
Липецької сільської ради з метою встановлення власника вулиці, а у разі 
знаходження на балансі сільської ради -  приведення її складових у відповідність 
до вимог ДСТУ 3587-97.

З відповіді Липецької сільської ради встановлено, що вул. Малопрохожанська 
сполучає центр села з дачним кооперативом і співпадає з автомобільною дорогою 
загального користування місцевого значення. Власник покриття проїзної частини 
вулиці - державне підприємство «Дороги Харківщини».

Враховуючи важливість вирішення порушеного у Вашому зверненні 
питання щодо відновлення безпечних умов для учасників дорожнього руху, 
управлінням було направлено лист до державного підприємства «Дороги 
Харківщини» з вимогою вжиття невідкладних заходів по приведенню 
автомобільної дороги до стану, що відповідає нормам та стандартам у сфері 
безпеки дорожнього руху, та щодо забезпечення інформування водіїв про 
перешкоди для руху.
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З відповіді власника дороги вбачається, що за рахунок коштів 
експлуатаційного утримання буде розглянута можливість виконання ремонтних 
робіт на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення 
С212569 «П ід’їзд до села Липці-1», у межах доведеного фінансування. Підрядній 
організації, яка відповідно до договору здійснює експлуатаційне утримання, 
направлено лист-завдання щодо встановлення необхідних дорожніх знаків.

Зазначаємо, що станом на 14.04.2020 дорожньо-експлуатаційним 
підприємством уже встановлені попереджувальні дорожні знаки, які позначають 
ділянки вулиці з незадовільними умовами руху та попереджають водіїв 
транспортних засобів про перешкоди для руху.

Наголошуємо, що Управлінням підтримуються громадські ініціативи, 
спрямовані на підвищення рівня безпеки дорожнього руху, а також в межах 
наданих повноважень робиться все можливе для створення безпечних та 
безпереш кодних умов для всіх його учасників у визначений законом спосіб.

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