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Державне агентство автомобільних доріг України у межах компетенції 

опрацювало Ваш запит від 01.03.2021 стосовно надання інформації про зимове 

утримання ділянки автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин у 

Житомирській області та повідомляє. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», публічна інформація – це відображена та задокументована будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 

володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом. Водночас, запитувана у Вашому 

зверненні інформація щодо зимового утримання автомобільної дороги 

відноситься до питань, які розглядаються органами державної влади відповідно 

до статті 4 Закону України «Про звернення громадян». Тому, при надходженні 

запитів подібного змісту в подальшому, вони будуть розглядатися в терміни 

встановлені Законом України «Про звернення громадян». 

Щодо запитуваної інформації повідомляємо. 

Вказана ділянка автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин 

км 79+717 – км 245+948 перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у 

Житомирській області (10029, м. Житомир. вул. Покровська, 16). 

Ділянка автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин за GPS 

координатами 50°55'50.8"N 28°49'45.2"Е відповідає км 137+500. 
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Протягом 23.02.2021 з 21:00 до 04:00 год. підрядною організацією 

ПП «Автомагістраль» виконувались роботи з обробки протиожеледними 

матеріалами дорожнього покриття автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – 

Ягодин, у тому числі і на ділянці за вказаними координатами. 

Відповідно до інформації, наданої Службою автомобільних доріг у 

Житомирській області, протягом 23.02.2021 опади на автомобільній дорозі  

М-07 Київ – Ковель – Ягодин були відсутні. Разом з тим, за результатами 

патрулювання автомобільної дороги о 21:00 були виявленні факти утворення 

ожеледиці та розпочата обробка покриття протиожеледними матеріалами.  

Схема організації дорожнього руху на вказаній ділянці автомобільної 

дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин додається. 

Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги М-07 Київ – 

Ковель – Ягодин км 79+717 – км 245+948, відповідно до укладеного договору 

№ 35 від 03.05.2019, надаються ПП «Автомагістраль» (07351, Київська обл., 

Вишгородський р-н, с. Синяк, вул. Київська, 68). 

Відповідно до п. 12 Правил дорожнього руху (затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306) на зазначеній ділянці 

автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин дозволяється рух із 

швидкістю: 

- автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих 

груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам – не більше 

80 км/год; 

- транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, – не 

більше 70 км/год; 

- вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, – не 

більше 60 км/год; 

- автобусам (за винятком мікроавтобусів) – не більше 90 км/год; 

- іншим транспортним засобам – не більше 90 км/год. 

Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій 

повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що 

перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно 

контролювати його рух та безпечно керувати ним. 

Уразі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об’єктивно 

спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення 
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швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших 

учасників руху об’їзду перешкоди. 

На автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин км 79+717 – 

км 245+948 встановленні комплекти попереджувальних дорожніх знаків 1.13 

(Слизька дорога), 3.29 (50) «Обмеження максимальної швидкості» з табличками 

7.12 (Ожеледиця) і 7.2.4 (Зона дії). 

Відповідно до вимог п. 3.1.18 ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху», 

усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах загального 

користування здійснюється з моменту її виявлення до повної ліквідації. 

Згідно вимог ПГ-218-118: 2005 «Єдині правила зимового утримання 

автомобільних доріг», строки обробки покриття протиожеледними 

матеріалами, та виконання робіт з очистки покриття та узбіччя від снігу при 

звичайних та екстремальних погонних умовах на вищевказаній ділянці 

автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин становлять:  

 

Строки, годин Строки очищення зупинкових  

майданчиків та узбіччя, дні 

обробки покриття 

IIОМ 

очистки покриття від 

снігу 

 

звичайні 

умови 

екстремальні 

умови 

звичайні 

умови 

екстремальні 

умови 

звичайні 

умови 

екстремальні 

умови 

6 9 8 15 4 7 

 

Автомобільна дорога М-07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці з GPS 

координатами 50°55'50.8"N 28°49'45.2"Е відноситься до III категорії. 
 

Додаток: схема організації дорожнього руху. 

 

 

Начальник Управління 

експлуатації та безпеки руху            Олег ФЕДОРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр Сухоносов 

Алла Кравченко, 287-66-30 


