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Про результати розгляду звернення

Ваше звернення (вх. П-403 від 11.06.2021), яке надійшло електронною
поштою до управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту
патрульної поліції (далі -  УПП у Волинській області ДПП) з проханням вжити
заходів щодо усунення недоліків в утриманні вулично-шляхової мережі на
вулиці Теремнівській, 72 у місті Луцьку, уважно розглянуто.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Згідно з п. 1 ст. 8 Закону України «Про Національну поліцію» поліція діє
виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені
Конституцією та законами України.

Згідно зі 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:

• визначення нормативів та виділення необхідних коштів на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, вулиць та
залізничних переїздів;

• обладнання доріг, вулиць та залізничних переїздів технічними засобами
регулювання дорожнього руху та їх утримання;

• проведення лінійного аналізу аварійності на підвідомчих автомобільних
дорогах, вулицях та залізничних переїздах;

• виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації
дорожньо-транспортних пригод і впровадження у таких місцях відповідних
заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху;

• організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху;
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•  вирішення інших питань дорожнього руху ЗГІДНО з чинним 
законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 52'3 Закону України «Про дорожній рух» до 
повноважень Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху належать:

• участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

• забезпечення безпеки дорожнього руху;
• погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих 

актів проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, 
залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах 
відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;

• погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно 
обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх 
робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, маршрутів руху 
пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх 
збору, порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть 
створити перешкоди дорожньому руху;

• інші повноваження.
02.07.2021 працівниками відділу безпеки дорожнього руху УПП у 

Волинській області ДПП обстежено вулично-дорожню мережу за 
вищевказаною адресою та видано вимогу № 234 голові Підгайцівської сільської 
ради Семенюку Юрію Михайловичу:

ліквідувати вибоїни по вулиці Борохівській в селі Липини Підгайцівської 
сільської ради Луцького району Волинської області перед перехрестям з 
вулицею Теремнівська в місті Луцьку в термін до 07.07.2021;

небезпечне місце огородити і позначити відповідними технічними 
засобами організації дорожнього руху негайно.

Також інформуємо Вас, що працівниками відділу безпеки дорожнього 
руху УПП у Волинській області ДПП після 07.07.2021 буде здійснено повторне 
обстеження за вищевказаною адресою і, у разі невиконання вимоги № 234, буде 
складено протокол за статтею 188-28 КУпАП на відповідальну особу.
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