
Утримання вулично-дорожньої мережі 

 

2.30. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої 

мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог Технічних правил 

ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 14 лютого 2012 року № 54. 

2.31. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів 

благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, 

тимчасові дорожні знаки та належне освітлення у нічний час. 

2.32. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати 

вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. 

Загальні технічні умови. Правила застосування». 

2.33. Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.3-

25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 

8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. 

Правила використання. Загальні технічні вимоги», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 

«Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б 

В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні 

умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного 

типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. 

Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови». 

2.34. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на 

автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно 

до вимог законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги». 

2.35. Дорожні знаки вивішуються згідно із затвердженою органами 

Національної поліції схемою організації дорожнього руху.  

Поверхня дорожніх знаків повинна бути чистою, без пошкоджень. 

Тимчасово встановлені знаки повинні бути зняті протягом доби після ліквідації 

причин, що викликали необхідність їх установки. 

2.36. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється: 

2.36.1. Розміщувати споруди та об’єкти; 

2.36.2. Смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені 

насадження; 

2.36.3. Спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для 

тривалого зберігання; 

2.36.4. Скидати промислові та меліоративні води у систему дорожнього 

зливостоку; 

2.36.5. Встановлювати намети; 

2.36.6. Випасати худобу та свійську птицю; 
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2.37. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних 

ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі 

тимчасових споруд, що розташовані у межах «червоних ліній» вулиць і доріг, 

зобов’язані на закріпленій території: 

2.37.1. Забезпечувати утримання та ремонт відповідної території. 

2.37.2. Утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної 

та санітарної зон інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших 

елементів дорожніх об’єктів, що використовуються відповідно до їх 

функціонального призначення. 

2.37.3. У разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, 

аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або 

загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти 

власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також 

територіальний орган або підрозділ Національної поліції України. 

2.37.4. Дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх 

об’єктів. 

2.38. Утримання проїжджих частин доріг, а також набережних, мостів, 

шляхопроводів, тунелів здійснюють підприємства-надавачі відповідних послуг.  

2.38.1. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, 

проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у 

темний час доби забороняється. 

2.39. Механізоване та ручне прибирання проїзних частин вулиць, площ 

проводять підприємства-надавачі відповідних послуг, за погодженими з 

Корюківською міською радою. 

2.40. Прибирання та очистка канав, труб, дренажів, призначених для 

відводу поверхневих та ґрунтових вод з вулиць і доріг, очистка колекторів 

дощової та зливової каналізації, зливостоків, проводиться підприємствами-

надавачами відповідних послуг, на підставі укладених договорів, у обсязі, 

передбаченому технічним завданням; на території підприємств та організацій – 

підприємствами, організаціями, а також їх власниками. 

Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і зливо- 

приймальних колодязів, своєчасний ремонт та наявність приймальних решіток, 

люків та водостоків покладається на підприємства-надавачів відповідних послуг, 

на підставі укладених договорів, у обсязі, передбаченому технічним завданням. 

Відповідальність за стан зливо-приймальних колодязів у дворах житлових 

будинків покладається на власників багатоквартирного житлового фонду, 

управителів багатоквартирних будинків всіх форм власності, ОСББ, ЖБК; на 

території підприємств та організацій – на підприємства, організації, а також на їх 

власників. 

2.41. Літнє прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньо 

квартальних та дворових територій полягає у видаленні з поверхні дорожнього 

покриття пилу та сміття. 



2.42. Усі роботи, пов’язані з літнім прибиранням, необхідно проводити з 

дотриманням правил додержання тиші з метою відвернення і зменшення 

шкідливого впливу шуму на здоров’я населення.  

2.43. Прибирання тротуарів необхідно здійснювати з особливою 

обережністю, щоб не засмічувати цоколі споруд, і закінчувати його до початку 

миття проїжджої частини (щоб не засмічувати промиті лотки). 

2.44. Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, 

установи, організації, за якими закріплені відповідні території у визначеному 

цими Правила благоустрою громади порядку. 

2.45. Заходи з підготовки прибиральної техніки до роботи у зимовий період 

здійснюються балансоутримувачами техніки у строк до 15-го жовтня поточного 

року. Території розміщення снігозвалищ в обов’язковому порядку повинні бути 

погоджені з Корюківською міською радою. 

2.46. Організації, відповідальні за прибирання закріплених за ними 

територій, у строк до 1 жовтня поточного року повинні забезпечити завезення, 

заготовку та збереження необхідної кількості протиожеледних матеріалів. 

2.47. Суб’єкти господарювання, які допустили забруднення проїжджої частини 

або тротуару, зобов’язані очистити ці території. 


