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Щодо розгляду звернення

Управлінням патрульної поліції в Донецькій області Департаменту 
патрульної поліції, Ваше звернення за вх. № 10-зі від 07.04.2021, стосовно 
недоліків в вулично-шляховій мережі по вул. Першотравнева буд. 4 в 
Кальміуському районі, м. Маріуполь, Донецької області, уважно розглянуто.

І Іовідомляємо Вам, відділом безпеки дорожнього руху управління 
патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції разом з 
представником ККГІ «Маріупольавтодор» 12.04.2020 року було здійснено виїзд 
за вказаною Вами адресою та встановлено, що стан проїзної частини відповідає 
вимогам ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні гіереїзци. 
Вимоги до експлуатаційного стану», а саме гранична глибина вказаної в 
зверненні вибоїни не перевищує допустимих 4 см. для даної категорії дороги. 
Проте, щоб не допустити перевищення граничних відхилень та для 
найшвидшого реагування, до ККП «Маріупольавтодор» було видано вимогу на 
усунення вказаного Вами недоліку.

Якщо Ви не згодні з діями посадових осіб управління патрульної поліції в 
Донецькій області Департаменту патрульної поліції, при розгляді звернення, 
можете оскаржити їх у судовому порядку згідно ст.55 Конституції України, 
відповідно до ст. 15, ст. 16 Закону України «Про звернення громадян».

Додатки: копія акту обстеження вулично-шляхової мережі на 1 арк. в 1 прим., 
копія вимоги № 97 на 1 арк. в 1 прим;

Т.в.о. начальника Руслан СКРИПНИК
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АКТ 
обстеження ділянки вулично-шляхової мережі

/-Z. 2(у/року 07^ год./(9 хв. на

РррР. У. Р&ЛГЛСІЇїІС /(X&vMu&£JeOtD Р^У л
др (вказуються пщїтяЖ^ь дуин^й рбстеженнА, кіломегр/Т меірн):авзхд;юроги, персхре(ля,.н£ва.аулии!, номер бу^нку, .іишс/

Обстеження розпочато 20^/року о /о хв. у присутності: Za/T/^/W-.
pppjp PPP Р /rfifcx. Л/РРР^РЇ/Р_

(посада, знання, П. І. Б, працівника патруль наї-сЛужби МЙС, який виявив недоліки дотриманні зазначеної ділянки) _

Ме&МЩ у _____________________
(посада, П. І. Б, представника підрозділу з експлуатації доріг (вулиці який відпомдає за належне утримання зазначеної ділянки)

Під час обстеження встановлено таке:

і. Забезпечення безпечного експлуатаційного стану ділянки дороги (вулиці) покладено на:
Л^7/ а \ "^ (?■€>. tPe fafveiefco P £

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

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

(наявність та розміри забруднень, осідань, ям, вибоїн, тріщин, напливів)
коефіцієнт зчеплення проїзної частини:____ і. визначено методом ~~р?_______
і складає %, наявність ожеледиці, ковзання_______ _
відсутність огородження МІСЦЬ проведення дорожніх робіт____  //

t

(вид робіт, кількість місць, протяжність кожного місця, наявність будівельних матеріалів на проїзній частині чи узбіччі)

3. Експлуатаційний стан технічних засобів організації дорожнього руху не відповідає вимогам 
ДСТУ 4100 та ДСТУ 3308 за такими показниками: 
наявність та стан дорожніх знаків

наявність та стан дорожньої розмітки

4.'Останні заходи щодо прибирання проїзної частини здійснювалися
року о t год. j___хв. з використанням

т.тягтш-ш'має:

20

(кількість одиниць спеціальної т ехніки та назва застосованих лротиковзних матеріалів)

5. Інші недоліки в утриманні та експлуатації ділянки:

- — -  ------- - 4 - -

О б стежеі шя з акін чей о ZZ 2(1//року О Т^ГОД./сГхВ.

За результатами обстеження ділянку визнано:
...

Підписи осіб, які здійснили обстеження/

О/.



/{ода гок 3
до Інструкції з оформлення 
поліцейськими мат еріалів
11 po адм і 11ic грат нині 111 ківі >i п > p" 11 ієн і ix 
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Н А ЦІОНАЛ ЬНА ПОЛПЩ Я У КРАЇ! ІИ

Л)£/ року № 97
(jbK>'U LO С'С^& ^'0<LcO 

(вказуються у Липо важений пре.к.т авкик і«р(гіичної чоюи або II І. |> ф. ш-ю. ■' . , о-Т
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на підставі статей 27. 5.’ Законе України «Про дорожній р.' \--. 
руху відповідно до:

1) 'Закону України «Про дорожній рух»;
2) пункту 1.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Мініс 

України від 10 жовтня 2001 року №1306;
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І Іазпа заходів

ґІдкЛрСе Vc-f ц 37,3 Є 1 / 777у 3W-97
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Вимогу одержав:

Вимогу направлено:

У разі невиконання вимоги будут ь вжиті заходи щодо ітргняі ненця Вас до адмпне ірат иві 
відповідальності згідно зі статтею 1<88іЬ КУпАГІ.

(11 І Ь) і каннс іярн ні.тпріи мсі на. кути направ
20 року, них. помер

Копію вимоги одержав: Регттраціііііий номер
і КАНІВ.' ІЯ {’’і-. П: !'

Вимова направлено: - |)ОІ<\ . ВІ1.Ч ІІОМАр


