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Шановний Василь Вікторович!

В  червні  2008  року  Управлінням  юстиції  Миколаївської  області  зареєстровано 
Статут  Миколаївської  обласної  громадської  організації  “Корпорація  громадської 
безпеки”, яка є колективним членом Міжнародної поліцейської корпорації громадської 
безпеки (МПКГБ). 

Одним  із  основних  напрямів  діяльності  МПКГБ  є  сприяння  правоохоронним 
органам,   органам місцевого самоврядування та органам виконавчої  влади по охороні 
громадського порядку і забезпеченню безпеки дорожнього руху.

Відповідно до ст.13 Закону України “Про дорожній рух” (Далі — Закон) об'єднання 
громадян  і  громадяни  мають  сприяти  державним органам  у  здійсненні  заходів  щодо 
безпеки дорожнього руху, а Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої 
влади та об'єднання зобов'язані враховувати пропозиції об'єднань громадян і громадян з 
питань безпеки дорожнього руху.

Згідно  ст.14  Закону  учасники  дорожнього  руху  мають  право  на  безпечні  умови 
дорожнього руху.

Виконуючи  свої  статутні  обо'язки  та  керуючись  вищеназваними  нормами 
законодавства,  Миколаївський  обласний  комісаріат  МПКГБ  провів  моніторинг  стану 
міських  доріг,  дотримання  норм  та  стандартів  встановлення  і  розміщення  дорожних 
знаків, розмітки.

Моніторинг проводився досвідченими водіями зі складу співробітників МПКГБ в 
м.Миколаєві, а також на основі даних зібраних серед водіїв м.Миколаєва.

За результатами моніторингу доповідаємо наступне:

Аварійний стан доріг,  які  здатні  розвантажити головні магістралі  міста,  був 
зафіксований:

Вул.Плеханівська (від вул.Акіма до вул.1-а слобадська)
Вул. Галини Петрової до вул.Робоча
Вул.Обсерваторна (від вул.А.Макарова до вул.В.Морська)
Вул.Васляєва (Пр.Миру до Пр.Жовтневого)
Вул.Крилова
Вул.Квітнева,  вул.Енгельса,  вул.  К.Маркса,  вул.Електронна  (через  відсутність 

належного  стану  не  здатні  розвантажити  зв'язок  вул.Космонавтів  та  вул.Кірова  по 
Баштанському шосе)

Неврегульовані світлофори на розах вулиць:
Вул.В.Морська  х  вул.Пушкінська  (Проблемний  виїзд  на  вул.Пушкінську  по 
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В.Морській з боку вул.Наваринська)
вул.Комсомольська х вул.Скороходова
вул.Акіма х вул.Володарского

Порушення правил встановлення дорожних знаків або їх відсутність:

Відсутність  знаку  «Нерівна  дорога»,  що  попереджує  про  хвилястість  дорожного 
покриття відрізку вул.Кірова від Херсонського шосе до вул.Інгульська.

Знак місця зупинки «СТОП» по вул.Ізмалкова перед вул.7-продольна (в напрямку 
руху до  Херсонського шосе) стоїть занадто далеко від трамвайних шляхів, що ускладнює 
рух.

Також звертаємо Вашу увагу,  що багато знаків (особливо місць зупинки) псують 
самі  водії  оскільки їх  розташування не відповідає  реальній  обстановці  навколо цього 
знака  і  виконання правил дорожнього  руху  часом призводить  до  створення  аварійної 
ситуації.  Вважаємо за необхідне при відновленні таких знаків зважити на можливість 
зміни місця розташування цього знака або оцінити його реальну необхідність там взагалі. 

Результати  проведеного  моніторингу  звичайно  не  охоплюють  всіх  проблем,  що 
існують  на  дорогах  м.Миколаєва  проте  керівництво  Миколаївського  комісаріату 
сподівається  привернути  увагу  керівників  органів  виконавчої  влади,  місцевого 
самоврядування  та  управління  ДАІ  в  Миколаївської  області  до  дійсного  стану 
автомобільних доріг Миколаївщини.

Про  результати  розгляду  цього  звернення  просимо  повідомити  Миколаївський 
обласний  комісаріат  Міжнародної  Поліцейської  Корпорації  Громадської  Безпеки  в 
передбачений законом термін.

З повагою
Перший заступник комісара МПКГБ Толпєєв С.В.
в Миколаївській області
генерал-майор МПКГБ


