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Шановний пане Дмитро!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі Управління), в межах компетенції, розглянуто Ваше 
звернення щодо невідповідності стану проїзної частини, в районі буд. № 64 по 
вул. Гвардійців Широнінців у м. Харкові (у дворі) вимогам ДСТУ 3587-97 
«Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. 
Вимоги до експлуатаційного стану».

Проведеним обстеженням, з виїздом на місце, було встановлено, що 
ділянка проїзної частини в районі буд. № 64 по вул. Гвардійців Широнінців у м. 
Харкові знаходиться поза межами «червоних ліній» вулиць м. Харкова та є 
прилеглою до будинків територією (об’єктом благоустрою). На момент 
здійснення перевірки було виявлено руйнування покриття за вищезазначеною 
адресою.

Інформуємо Вас, що сферою застосування ДО І У 3587-97 «Безпека 
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги 
до експлуатаційного стану» є автомобільні дороги, вулиці та залізничні 
переїзди. Законом України «Про дорожній рух», у відновідності до положень 
якого відбувається регулювання суспільних відносини у сфері дорожнього руху 
та його безпеки, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
вулиць належить до повноважень міських рад та їх виконавчих органів.

Зазначаємо, що відповідно до ДБП 2.3-5-2001 «Вулиці та дороги 
населених пунктів» визначенням терміну «вулиці населених пунктів» є - смуга 
міської або сільської території, обмежена геодезично-фіксованими границями 
червоними лініями. Відповідно до того ж ДБП «червоні лінії» є -■ визначені в 
містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих 
та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території 
мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

Згідно сі. 15. 20 Закону України «Про благоустрій» орган державної 
влади або орган місцевої о самовряду вання за поданням підприємства чи 
балансну гриму вача щорічно затверджу ( заходи з утримання та ремонту об'єкта 
благоустрою державної або кому пальної власності на наступний рік та 
передбачає кошти на виконання цих заходів. Організацію благоустрою 
населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом.
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Процес визначення об'єктів міста, на яких потрібне проведення ремонту, 
складання відповідних планів проведения робіт, підготовка пропозицій до 
бюджетної комісії, проведення фінансування та здійснення закупівель за 
бюджетні кошти послуг по ремонту об’єктів не є компетенцією органів 
І Іаціональної поліції.

Звергаємо Вашу увагу, то в управлінні патрульної поліції в Харківській 
області інформація відносно балансоутримувача та особи, що згідно до своїх 
посадових обов’язків, несе відповідальність за експлуатаційний стан проїзної 
частини в районі буд № 64 по вул. Гвардійців Широнінців у м. Харкові, на 
даний момент 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 або складання протокол) за сг. 152 Кодексу України про 
ад м і н і страт и вне п равопору шен ня.

І Іовідомляємо Нам. що Управлінням було направлено на адресу 
Харківської міської ради відповідний лист з інформацією про необхідність 
вжиття заходів щодо приведення покриття вказаної Вами ділянки 
вул. Гвардійців Широнінців до стану, що гарантує безпечний та 
безперешкодний рух транспортних засобів та пішоходів.

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

З повагою
начальник А льон а СТРИЖАК

Віталій Криворученко 7043330


