
дЕпутАт
киiЪськоТ мrcькоТ рАди vlll скликАння

,, ,) ,,

/< ,,1/)i///lt,Q 20t _{р. м r
///

Головi КиiЪськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii -
Кличку Вiталiю Володими роt}ич),
q,л. )'реtцапlчк, 36, v. h'ч|в, 0ll)]J

Щоdо наOання iнформацii' mа dемонmаэю
muмчасовuх спору0 в Оболонському районi Micma
KueBa

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Вiталiю Володимировичу !

,Що мене, як депутата КиТвськоТ мiськоI ради звернулися мешканцi Оболонського

району м. Киева, а саме мешканцi - вулицi Прирiчна, з проханням посприяти у тому,
щоб очистити вулицi району вiд нових МАФiв (KiocKiB), якi з'явилися тут пiд виглядом
зупинок громадського транспорту.

Першочергово мешканцi просять розiбратися з питанням законностi та

доцiльностi розмiщення новоТ зупинку громадського транспорту з KiocKclпl tttl tзt,,tltlti
Прирiчна, навпроти булинку 27 Е. Справа в тому, що цiсю вуjlиllек) IIе к\ l)c\ (

мунiципальний транспорт. Це найкоротша вулиця столицi. Тут курсус JIl-.lIIIc (,.,lt,lIIa

приватна маршрутка. Пасажиропотiк дуже незначний, Бiльше l,ого - на rlictti.,tc
встановлено МАФ, HaBiTb на вимогу немае зупинки. Люди вихолятIl в illlItltx rlicttltx.
Бiльше того, зупинку встановлено на газонi, для цього зрубано кiлька дерев, Зауваlltч.

що одрiву за цим МАФом-зупинкою розташована затока Щнiпра i пляlк, де влiт,кч

вiдпочивають кияни. Очевидно, що локацiю для цiсi <нiбито зупинки) обирали нс д,IJя

зручностi людей, а для зручностi торгувати на пляяti.
Також, слiд додати, що ще одну зупинку з цiеi cepiT встановлено на проспектi

ГероiЪ Статliнграду (бiля Центру обслуговування платникiв !ПI в Оболонському

районi). Нова зупинка встановлена в безпосереднiй близькостi до iншоТ (таколt новоТ)

зупинки. Очевидно, що таке розмiщення - нерацiональне.
Вiдповiдно до розпорядя(ення КиТвськоТ MicbKoT державноТ aлrriHicтpaltiT (.tlr,ri

КМДА) вiд |4.0'7,20lб року ]Ф541 <Про проведення it-tвестиltiйrtltх KollKr 1lciB il
залученням iHBecTopiB до реалiзацii проекту <Комплекс заходiв з благоусl,роlо ,га

облаштування зупинок громадського транспорту в MicTi Кисвi>. На викоI]ilIIIlrl

вищезазначеного розпорядження у 2018 рочi КиТвське iнвестицiйне Агентство проI]еJIо

Iнвестицiйний конкурс на встановлення 994 зупинок громадськоI,о ,грансIlор,l\,

Замовником робiт виступив Щепартамент економiки та iнвестицiй. IIiсля чOго

04.06.2018 року було прийнято розпорядження КМДА Jф95l кПро затвердх(еннrI



переможця iнвестицiйного конкурсу iз залученням iHBecTopa до реа,riзаltiТ IIроск,г\,

<<КомплеКс заходiВ з благоуСтроЮ та облашТуваннЯ зупиноК громадського ,l,pa}lcIIOp lv

у MicTi Кисвi>.
Важлива дет€tль - переможцем конкурсу стало ТОВ (ЛЕМОР)>. А диреrС'гОР

зазначеного ТОВ - Олександр Чепурко. BiH публiчно позицiонус себе як громадоький

дiяч, який створив та очолюс ГО <Зелена Оболонь>. Саме з цим ((громадсЬкиМ

акгивiстом> було пiдписано iнвестицiйну угоду J\Ь050-].Зlil181 вiд 04.10.20l8 року.
Вiдповiдно до цiеi угоди КП <КиIвпастранс> затвердив ТОВ <ЛемУр> аДРеСУ

встановлення новоi зупинки громадського транспорту на вулиtti Прирiчна, 27-Е, ГIРО

що е вiдповiдний лист КП <КиТвпастранс). Слiд звернути увагу на "ге. IIlo

мунiципальний транспорТ, якиЙ с у пiдпОрядкуванIli КП кКиТвltасr'раIIс)) lIc I(\l]c\(
вулицею Прирiчна, У зв'язку з цим ви}Iикас tIита}iIIя. IIа якtIх lti.,tc t,lttltlx li I l

<Киiвпастранс)) дозволяе здiйснювати зрiзати дерева, ниttlити l,азоll i llcvBallt I]tlLl11,1

на рiчку Щнiпро з вулицi Прирiчна, на якiй не курсуе мунiципальний транспOр,I i ttcrlat'

потреби у величезнiй зупинцi?
Також, мешканцi просять звернути увагу на зупинку з чiеТ ж cepiT. яка знах().ltt1,I,1,ся

на проспектi ГероТв Сталiнгралу (неполалiк вiд Центру обслуговуванLiя пла,гllикiв /l[II
в Оболонському районi) - там нова зупинка встановлена впритул ло ,гiсТ, шtо тут б1':а

встановлена ранiше. Адже це нецiльове використання столичноТ землi. А те, що кiлька

зупинок розташовано одна бiля одноi - суперечать логiцi, псують естетичний виг-ltяд

MicTa, заважають пiшоходам i продукують смiття.

Враховуючи вищевикJIадене, з метою захисту законних прав та iHTepeciB

громадян та у зв'язку iз численними зверненнями громадян, прошу Вас:

1. Здiйснити демонтаж МАФу-зупинки на вулицi Прирiчна- 2]-l:,. якrtй

намагаються легit'тiзувати пiд виглядом зупинки мунiципальIIого,l,раtIсlItlрI\.
який не курсуе вулицею Прирiчна.

2. Вiдновити благоустрiй територiТ: посадити дерева i газон. ltрибра,trл сrtit"lя.

пiсля демонтажу МАФу-зупинки.
3. Надати статистичнi данi про пасажиро-потiк та кiлькiсть маршрутIIих 'гаксi.

автобусiв та тролейбусiв, маршрути яких пролягають через зупиtIку

громадського транспорту навпроти булинку N9 27-Е по вул. Прирiчна.
Про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особисто за адресоIо:

вул. Хрещатик, 36, м. КиТв, 01044, а також громадянку Шевченко BiKTopiro Ilетрiвну за

адресою: вул. Прирiчна,37, кв.390, м. КиТв, 042|З,

!оdаmок: фото на - 2 арк.

З повагою

Щепутат

BuK. Возненко М.М.

mел, 222-94-84

Владислав Михайлеllко



,.Щвi зупинки поспiль на проспектi ГероТв Сталiнграда.
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МАФ на вулицi Прирiчна, бiля затоки.Щнiпра:
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