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Про надання інф орм ації

У Департаменті в межах компетенції за дорученням Кабінету Міністрів 
України розглянуто звернення Рівненської обласної ради від 04 липня 
2016 року № 01/05-459р щодо безпеки громадян на автошляхах України.

Повідомляємо, що, за інформацією Національної поліції України, у 
зв’язку з реформуванням системи органів внутрішніх справ та створенням 
Національної поліції України відповідно до Закону України «Про 
Національну поліцію», який набрав чинності 07.11.2015, на сьогодні триває 
робота з унесення змін до відповідних підзаконних та відомчих нормативно- 
правових актів, а також формуються структурні підрозділи та служби 
Національної поліції в регіонах і визначаються напрями їх службової 
діяльності.

З метою налагодження співпраці підрозділів Національної поліції та 
органів Укртрансбезпеки проведено спільні робочі зустрічі, на яких, зокрема, 
обговорено питання взаємного інформування про дорожньо-транспортні 
пригоди на автомобільному та міському електричному транспорті, обміну 
інформацією стосовно виконання визначених законодавством завдань та 
повноважень, а також участі працівників поліції в роботі пунктів габаритно- 
вагового контролю.

За результатами вказаних зустрічей прийнято узгоджене рішення, що 
для забезпечення участі працівників поліції в здійсненні контролю 
габаритно-вагових параметрів вантажних транспортних засобів під час 
проїзду автомобільними дорогами загального користу вання необхідно вжити 
заходів щодо приведення нормативно-правових актів, які регулюють указане 
питання, у відповідність до вимог законодавства.

На сьогодні триває робота щодо внесення змін до Порядку здійснення 
габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними 
дорогами загального користування транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів, вагові та/'або габаритні параметри яких
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перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 червня 2007 року № 879.

З метою збереження автомобільних доріг загального користування від 
руйнувань автомобільним транспортом у період підвищеної температури 
повітря (більш ніж 28°С) Державним агентством автомобільних доріг 
України (Укравтодор) відповідно до вимог Законів України «Про дорожній 
рух» та «Про автомобільні дороги», а також постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 червня 2007 року № 879 «Про заходи щодо збереження 
автомобільних доріг загального користування» з 01 червня 2016 року введено 
тимчасове обмеження руху вантажних транспортних засобів загальною 
вагою понад 24 т і навантаженням на вісь більш ніж 7 т автомобільними 
дорогами загального користування.

На виконання зазначеного рішення службами автомобільних доріг в 
областях установлено 1476 комплектів дорожніх знаків та 339 інформаційних 
панно щодо умов руху вантажних автомобілів. Підготовлено 
930 майданчиків для тимчасового відстою таких транспортних засобів 
уздовж автомобільних доріг.

Про введення обмежень та розміщення місць тимчасового відстою 
транспортних засобів постійно інформуються учасники дорожнього руху і 
населення через засоби масової інформації, а також шляхом розміщення 
відповідних відомостей на офіційних веб-сайтах підрозділів.

Разом з тим під час виявлення транспортних засобів загальною масою 
понад 24 т і навантаженням на вісь більш ніж 7 т, які рухаються при 
перевищенні денної температури, водіям надаються рекомендації 
здійснювати відстій автомобіля на найближчому майданчику з урахуванням 
визначених місць.

З метою збереження життя пішоходів, велосипедистів, особливо дітей у 
будь-який час доби, особливо в темний, Національна поліція України 
підтримує пропозицію стосовно обов’язкового запровадження 
світловідбиваючих дорожніх жилеток європейського зразка для водіїв усіх 
видів відкритого транспорту та велосипедів.

Упродовж осінньо-зимового періоду з року в рік працівники поліції 
проводять роз’яснювальну роботу не лише серед водіїв, а й серед пішоходів. 
Багаторічний досвід свідчить, що з настанням осінньо-зимового періоду на 
авто дорогах трапляється значно більше нещасних випадків саме з 
пішоходами. Одна з головних причин цього -  водії не можуть вчасно 
помітити людину на дорозі. Аби вберегтись від біди, правоохоронці 
рекомендують пішоходам мати на одязі світлоповертаючі елементи. Цей 
простий і водночас надійний спосіб зменшує ризик потрапляння людини під 
колеса. Особливо важливо забезпечити таким безпечним атрибутом дітей.

У рамках Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 
2011-2020 рр. з 16 по 22 травня на території України пройшов Тиждень 
безпеки дорожнього руху (далі -  Тиждень). Під час Тижня відбувся цільовий 
профілактичний захід під умовною назвою «Захистись і засвітись». У кожній 
області правоохоронці на дорозі проводили профілактичні бесіди,



роз’яснювали водіям, кермувальникам двоколісних транспортних засобів та 
пішоходам необхідність носіння відповідних світлоповертаючих елементів 
на одязі, рюкзаках, сумках тощо. А молоді дизайнери розробили одяг з 
світлоповертаючими елементами.

Відповідні профілактичні заходи та рекомендації висвітлюються в 
засобах масової інформації (телебачення, інтернет-мережа, радіомовлення та 
офіційна веб-сторінка управління безпеки дорожнього руху Департаменту 
превентивної діяльності Національної поліції України 
http://www.sai.gov.ua/ua/).

Превентивні заходи мають різні назви («Захистись і засвітись», «Стань 
помітним на дорозі», «Познач себе в темряві» тощо), але мета їх одна- 
зберегти життя всіх учасників дорожнього руху.
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