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Про розгляд звернення

Шановний пане Дмитре!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі У правління). в межах компетенції, розглянуте Ваше 
звернення щодо певідповідпосіі дорожнього покриття внутрішньоквартальної 
проїзної частини по проси. Тракторобудівників в районі буд. 89 в м. Харкові 
вимогам ДС ГУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці 
та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».

За результатами проведеної з виїздом на місце перевірки викладених у 
зверненні фактів було встановлено, що експлуатаційний стан проїзної частини 
дійсно не відповідає вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. 
Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до 
експлуатаційного стану», потребується проведення ремонтних робіт.

Повідомляємо Вам, що згідно зі ст. 6 Закону України «Про дорожній рух», 
у відповідності до положень якого відбувається регулювання суспільних 
відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, організація будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання вулиць, накладання у межах своєї 
компетенції адміністративних стягнень за порушення законодавства у сфері 
дорожнього руху та його безпеки належить до повноважень міських рад та їх 
виконавчих органів.

В свою чергу, відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній 
рух», до компетенції власників вулиць або уповноважених ними органів у сфері 
дорожнього руху належить:

- розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку, удосконалення, 
ремонту та утримання у безпечному для дорожнього руху стані вулиць;

- забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього 
руху;

- визначення нормативів та виділення необхідних коштів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт га утримання вулиць;

- термінове усунення пошкоджень на вулицях;
- своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у разі 

неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками, 
о і ороджу вал ь 11 и м и і пап ра в:і я ю ч и м и зас оба м и;
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- організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху;

- вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним 
законодавством.

Інформуємо Вас, що згідно із вимогами ч. З ст. 12 Закону України 
«Про дорожній рух», посадові особи, які відповідають за будівництво, 
реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування вулиць зобов'язані:

- забезпечувати утримання їх у стані, що відповідає встановленим 
вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, 
здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також 
відновлення безпечних умов для руху;

- своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх 
усунення, а у разі неможливості - невідкладно позначати дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засобами.

Також інформуємо Вас, що в Управлінні інформація відносно 
балансоутримувача та особи, що згідно до своїх посадових обов'язків несе 
відповідальність за експлуатаційний стан внутрішньоквартальної території 
прості. Тракторобудівників, в районі буд. 89 м. Харкова, нині відсутня, що за 
умов дотримання вимог чинного законодавства унеможливлює винесення 
постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про 
адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, передбачене ч. 1 ст. 140 Кодексу
України про адміністративне правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, Управлінням на адресу Харківської міської 
ради було направлено відповідний лисі щодо встановлення балансоутримувача 
та особи, яка згідно своїх посадових обов’язків несе відповідальність за
е кс і іл у ага ці й н и й ста н 
приведення ділянки

проїзду, а також про необхідність вжиття заходів щодо 
покриття вказаного проїзду до стану, що гарантує 

безпечний та безперешкодний рух транспортних засобів та пішоходів.
Управлінням підтримуються громадські ініціативи, 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху, а також в 
повноважень робиться все можливе для створення 

спрямовані на 
межах наданих 
безпечних та

безперешкодних умов для всіх його учасників у визначений законом спосіб.

З повагою 
начальник Альона СТРИЖАК

Артем Лисенко 704-33-30


