
 

 

 

 

 

 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIІІ СКЛИКАННЯ 

 

«18» серпня 2020 року                                                            № 08/279/08/040-1625 

Київському міському голові 

Кличку В.В. 

01040, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Віталію Володимировичу! 
 

  До мене як до депутата Київської міської ради VIII скликання від імені 

мешканців буд. 17 по вул. Кловський узвіз у Печерському районі м. Києва 

звернувся Пацьора А. М. з проханням сприяти у вирішенні ситуації щодо 

проїзду важкої будівельної техніки через всю територію заводу «Арсенал» (кад. 

№ 8000000000:82:033:0004). 

  Із звернення стало відомо, що по вулиці Кловський узвіз, 36/1, 

Печерського району м. Києва, поруч із Будинком розташовано два 

заїзди/пропускні пункти на територію заводу «Арсенал». 

 Зліва – проїздом на територію Заводу «Арсенал» (земельна ділянка кад. 

№ 8000000000:82:033:0001 - землекористувач Державне підприємство Завод 

«Арсенал») та обслуговується Казенним підприємством спеціального 

приладобудування «Арсенал», праворуч – проїзд до будівлі офісу Генерального 

прокурора України (адреса: вул.Московська,8 корпус 24) та обслуговується 

поліцією охорони . 

  Через ці пропускні пункти цілодобово рухаються легкові, вантажні 

автомобілі, будівельна техніка та інші транспортні засоби, що спричиняють 

шум та значні незручності мешканцям житлових будинків, що розташовані 

поруч, зокрема подача гучних звукових сигналів при перетині, робота двигунів 

важкої техніки, гуркіт механізмів, крики водіїв та робочих.  

  З початком активних робіт із забудови земельних ділянок на території 

заводу «Арсенал» активно рухається будівельна техніка та вантажний 

транспорт, в тому числі у нічний час та у вихідні дні, що є порушенням ст 24 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», де шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів 

діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними 

нормами для відповідного часу доби. У нічний час, із двадцять другої до 

восьмої години на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, 

користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами 

побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних 

засобів. 

  Таким чином мешканці навколишнього житлового Будинку, не мають 

можливості відпочинку, а ні в день, а ні вночі, а ні на вихідних, що становить 



значну загрозу здоров’ю та негативно впливає на емоційний стан та 

працездатність. 

  З порушеного питання заявники неодноразово звертались до відповідних 

установ та організацій, проте станом на сьогодні дане питання залишилось не 

вирішеним. 

  Відповідно до ст. 103 Земельного кодексу України, власники та 

землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи 

використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при 

яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається 

найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове 

забруднення тощо). 

  Ст. 104 Земельного кодексу України вказує, що власники та 

землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності 

на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого 

впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше. 

  Враховуючи викладене вище на виконання своїх депутатських 

повноважень, з метою належного розгляду звернення заявників, керуючись 

статтею 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», статтею 13 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», статтями 103, 104 Земельного кодексу України та статтями 10, 

20 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

07.07.2016 № 579/579, прошу Вас: 

- уважно вивчити порушене у зверненні питання та сприяти у забороні 

транзитного руху вантажного транспорту та будівельної техніки 

земельною ділянкою кад. № 8000000000:82:033:0001 у нічний час (з 

22:00 до 8:00) по буднях, а у вихідні і святкові дні – цілодобово; 

- зобов’язати Комунальне Підприємство «Центр Організації 

Дорожнього Руху» встановити дорожній знак № 3.33 Подачу 

звукового сигналу заборонено на в’їзді обох контрольно-пропускних 

пунктів, за адресою Кловський узвіз, 36/1 у Печерському районі м. 

Києва. 

  Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у встановлений 

законодавством України строк. 
 

  Додатки на 3-х акр. 
 

 З повагою – 

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«Об’єднання «Самопоміч»  

у Київській міській раді                                                 Наталія МАНОЙЛЕНКО 
 

Вик.: помічник-консультант депутата 

Катерина Лизогуб (097)881 47 83 
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