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Щоёо обмеэtсенttя руу велuкова?ово2о
авmоmранспорmу на Велuкiй Кiльцевiй
dорозi мiсmа KucBa

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Ш ановнuй С ерz iю А н а mол iйо в ttчу !

Звертаюсь до вас вiдповiдно до cTaTTi l3 Закtlrtl,Украiни KIIptl cta,trc .lctlr tlttitr
мiсцевих рад) та прошу у l0 деrrний строк ро]1.1ян\ lIt llll Iаllня lit lliI.lil l ll l,il Lll()lli Ll,,

Кiльцева дорога MicTa Киева, е однiею з осноI]них артерiй р},ху для псрес},ваIItlя
мешканцiв MicTa, однак, зважаючи, що Киiв с столицеtо УкраТrIи та l,сри,t r_,lpia. tl,H,l

знаходиться в ценlрi нашоi держави по ВеликiЙ КiльцевiЙ itорOзi руха( гься ве.Iикil
кiлькiсть транзитного транспорту, значна частина якOг() (, Bc,IиK()ltltl ()tJIllt

авто,Iранспорт. На даний час пересування по данiй лорозi с llpam llчtl0 IIe\,1())Ii]l1.1llи\l.

враховуючи кiлькiсть транспортних засобiв та с,ган асфаtы,овогсl покриl"t,я, якс ltiс.,tя

зимового перiолу переtворилося на суцiльнi ями 1а вибоi'ни. Мешканцi Micla
скаржаться на велику кiлькiсть великовагового транспорту. через який створIоються
багатокiлометровi затори та значно забруднюсться Ilавко,,IиIпllс iIpиp(),,(II(,ccpc,lol}1.1IIlc
через вихiд вiдпрацьованих газiв. Тому, заjlля р()з ванl,а;кеI l l lя Ki]lbIlcB()l' l()l]{)l l1 Iit

збереження асфальтового покри,гтя, нсобхi,ltrо oбbtcl<tt,l,tt р) \ l}c,lltK()t}ilI()lJ()| ()

транспорту в денний час.
На пiдставi викJIаденого, прошу Вас:
1) поВiдомити мене щодо моlкливостi забороrtи pl,xr l}e"llltr()BllI ol]()l ()

ТРаНСПОРТУ (Зага,rьною Масою понад 24 т i наван,гаrкеIl I Iя м lla Bicb поttа;( 7 t ) r ,(cllltlttl
час з 08.00 до 22.00 гол;

2) надати iнформацilо чи передбачено фiнанс1 ваllня, якlIl() IaK. l() в яli()}]\

розмiрi, для ремонту Великоi Кiльцевоi :rороги на 20l8 piK,
ПРо резУльтати розгляду звернення прошlу повiломи,ги ]\{elle особисгtl. за |t.lpcc()K):

вул. Хрещатик, 36, м. Киiв, 0l044.
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