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Шановний пане Повесьма!
У правлінням патрульної поліції в Харківській області Д епартаменту
патрульної поліції (далі - управління) було уваж но вивчене В аш е звернення щодо
незадовільного стану покриття проїзної частини вул. М алопрохож анської у
с. Липці Х арківського району, яке не відповідає вимогам Д СТУ 3587-97 «Безпека
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до
експлуатаційного стану» (далі - Д СТУ 3587-97).
За результатами перевірки з виїздом на місце встановлено, що покриття
проїзної частини вул. М алопрохож анської у с. Липці, дійсно, має відхилення від
вим ог Д СТУ 3587-97 у вигляді ям ковості, руйнувань та деф орм ацій дорож нього
одягу, потребується виконання ремонтних робіт.
Інф орм уєм о Вас, щ о відповідно до ст. 9 Закону України «П ро дорожній
рух», до компетенції власників автомобільних доріг, вулиць або уповноваж ених
ними органів у сфері дорож нього руху належить:
1) забезпечення безпечних, економічних та комф ортних умов дорож нього руху;
2) терм інове усунення пош кодж ень на автом обільних 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.
П овідом ляєм о Вам, що управлінням було направлено лист на адресу
Л ипецької сільської ради з метою встановлення власника вулиці, а у разі
знаходж ення на балансі сільської ради - приведення її складових у відповідність
до вимог Д С ТУ 3587-97.
З відповіді Липецької сільської ради встановлено, що вул. М алопрохожанська
сполучає центр села з дачним кооперативом і співпадає з автомобільною дорогою
загального користування місцевого значення. Власник покриття проїзної частини
вулиці - державне підприємство «Дороги Харківщини».
В раховую чи важ ливість виріш ення поруш еного у Ваш ом у зверненні
питання щ одо відновлення безпечних умов для учасників дорож нього руху,
управлінням було направлено лист до держ авного підприємства «Дороги
Х арківщ ини» з вимогою вжиття невідкладних заходів по приведенню
автом обільної дороги до стану, що відповідає нормам та стандартам у сфері
безпеки дорож нього руху, та щ одо забезпечення інф ормування водіїв про
переш коди для руху.

З відповіді власника дороги вбачається, що за рахунок коштів
експлуатаційного утрим ання буде розглянута мож ливість виконання ремонтних
робіт на автомобільній дорозі загального користування м ісцевого значення
С 212569 «П ід ’їзд до села Липці-1», у меж ах доведеного ф інансування. П ідрядній
організації, яка відповідно до договору здійсню є експлуатаційне утримання,
направлено лист-завдання щодо встановлення необхідних дорож ніх 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.
Н аголош уємо, що Управлінням підтримую ться громадські ініціативи,
спрямовані на підвищ ення рівня безпеки дорожнього руху, а також в межах
наданих повноваж ень робиться все мож ливе для створення безпечних та
безпереш кодних умов для всіх його учасників у визначений законом спосіб.
Д якуємо Вам за активну громадську позицію до забезпечення безпеки
дорож нього руху та турботу до створення комф ортних умов для його учасників.
*

З повагою
начальник
старш ий лейтенант поліції

Владислав Неманіхін 704-33-30
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