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Директору Департаменту
транспортної інфраструктури
Київської міської ради
(КМДА)
Майзелю С.П.
04070, м. Київ, вул. Набережне шосе, 2

В порядку ст. 13 ЗУ «Про
статус депутатів місцевих рад»
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Про вжиття заходів
реагування з приводу
функціонування
автостанції
Шановний Сергію Петровичу!
Звертаю Вашу увагу на ситуацію, що склалась на площі Героїв Бресту (під
Святошинським шляхопроводом), у зв’язку із функціонуванням самочинно
організованого майданчика для відправлення та прибуття маршрутного
транспорту.
Так, всупереч вимог техніки безпеки та з порушенням Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, під восьми смуговим шляхопроводом
на площі Героїв Бресту, тисячі пасажирів щоденно прибувають та від’їзжають
пасажирським транспортом, що курсує за маршрутами: Київ-Тетерів, КиївМакарів, Київ-Шибене, Київ-Білогородка, Київ-Коростень, та інші. Крім того,
задля забезпечення функціонування автостанції, було самовільно зрізано бордюр
на площі Героїв Бресту зі сторони з ’їзду з проспекту Перемоги, а на самому
тротуарі поставлено загородження та нанесено дорожню розмітку.
В свою чергу, у разі недотримання техніки безпеки та норм чинного
законодавства України, при організації роботи пасажирського транспорту, така
автостанція є джерелом підвищеної небезпеки та становить потенційну загрозу
здоров’ю та життю киян, що користуються послугами перевізників.

У зв’язку із викладеним та керуючись ет. 11, 13, 15 ЗУ «Про статус депутатів
місцевих рад»,
ПРОШУ:
1. Надати всю наявну інформацію відносно функціонування автостанції на
площі Героїв Бресту (під Святошинським шляхопроводом), а саме:
наявність
дозвільної
документації,
інформацію
про
суб’єктів
господарювання, тощо.
2. Надати інформацію щодо дотримання вимог чинного законодавства
України при організації роботи автостанції на площі Героїв Бресту (під
Святошинським шляхопроводом).
3. У разі виявлення порушення вимог чинного законодавства та встановлення
факту несанкціонованого функціонування автостанції, вжити відповідні
заходи реагування, в межах компетенції, з метою закриття самочинно
організованої автостанції та притягнення винних осіб до відповідальності.
4. Про результати розгляду депутатського звернення та вжиті заходи
повідомити мене за адресою: 03134, м. Київ, вул. Жолудева б, кв. 124, у
встановлений законодавством 10-денний термін.

З повагою,
Депутат Київської міської ради

С.Г. Римаренко

Тел.: (044) 599-19-17
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