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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо з’ясування ситуації стосовно невиконання
рішення Київської міської ради № 340/9397 від 22
травня 2013 року «Про деякі заходи щодо
впорядкування руху вантажних автомобілів у м.
Києві»

Шановний Віталію Володимировичу!
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.
До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці
Дарницького району міста Києва з невідкладною та наступною важливою
проблемою.
Як зазначають заявники, згідно рішення Київської міської ради
№ 340/9397 від 22 травня 2013 року «Про деякі заходи щодо впорядкування руху
вантажних автомобілів у м. Києві» було обмежено в’їзд вантажних автомобілів з
дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в межі міста Києва з 07.00
год. до 20.00 год., передбачивши можливість в’їзду автомобілів, які здійснюють
перевезення вантажів у міжнародному сполучені, з 10.00 год до 17.00 год. при
наявності у водіїв міжнародної автомобільної накладної «CRM» або книжки
міжнародних дорожніх перевезень (МДП) та обладнання автопоїздів знаком
«TIR».
Однак, як зазначають заявники, дане рішення взагалі не виконується:
зранку утворюються величезні затори по просп. М. Бажана в сторону Південного
мосту через величезне скупчення вантажних автомобілів. Окрім цього, дана
ситуація загострюється також через одночасний ремонт 4 мостів в місті Києві.
Потрібно зазначити, що вищезазначена проблема стосовно невиконання
рішення Київської міської ради викликало соціальну напругу серед мешканців
міста Києва та явно дестабілізувало довіру киян до органів місцевого
самоврядування.
Ураховуючи вищезазначене, керуючись ст. 140 Конституції України, ст.
6 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», ст. 2, 13 Закону

України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою встановлення об’єктивної
істини та захисту територіальної громади міста Києва прошу Вас, шановний
Віталію Володимировичу, з’ясувати ситуацію стосовно невиконання рішення
Київської міської ради № 340/9397 від 22 травня 2013 року «Про деякі заходи
щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м. Києві», а також доручити
структурним підрозділам Київської міської державної адміністрації виконати
норми вищезазначеного рішення стосовно обмеження в’їзду вантажних
автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в межі міста
Києва з 07.00 год. до 20.00 год.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити
мене за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений частиною
другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та
частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради.
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