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Київському міському голові, 
Голові Київської міської 
державної адміністрації
Кличку В. В.
__________________________
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 
01044

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

у порядку ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України»

До мене як до народного депутата звернувся гр. Бураковський М. з 
приводу встановлення захисних шумоізоляційних екранів Правобережної 
гілки швидкісного трамваю. Відповідно до даного звернення, у проєкті 
реконструкції Правобережної гілки швидкісного трамваю від 
вул. Старовокзальної до бул. Кільцева дорога ще у 2008-2012 рр. було 
передбачено встановлення захисних шумоізоляційних екранів вздовж лінії 
трамваю між ст. «Польова» та ст. «Індустріальна». Необхідність установки 
екранів і те, що це передбачено проектом, підтвердив заступник директора 
Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Тимченко Б. В. під час 
прямої лінії в контакт-центрі 1551, яка відбулася 16 січня 2018 роки (відео 
можна подивитися за посиланням https://youtu.be/L3v4aKFAALE?t=2538, 
починаючи з 42 хв.18 с.).

Також в сюжеті «4-го каналу» від 22.05.2018 р начальник служби зі 
зв'язків з громадськістю КП «Київпастранс» Марина Загородько запевняла, 
що установка шумозахисних екранів відбудеться в 2018 році 
(https://www.facebook.com/4newkyiv/videos/2076028719317329/). 

https://youtu.be/L3v4aKFAALE?t=2538
https://www.facebook.com/4newkyiv/videos/2076028719317329/


Незважаючи на те, що пройшло вже кілька років після введення лінії 
в дію, шумозахисні екрани встановлені не по всій трасі, зокрема, на перегоні 
між станціями «Польова» і «Індустріальний міст». На цій ділянці трамвайні 
колії розташовані дуже близько до житлових будинків, а також є поворот 
траси (навпроти будинку №117 по вул. Борщагівській), що призводить до 
підвищеного рівня шуму в квартирах. 

Тому, прошу надати інформацію про причини відсутності 
шумозахисних екранів між ст. «Польова» та ст. «Індустріальна» і чи 
планується їх встановлення протягом 2020 року. У випадку відсутності 
фінансування на встановлення даних екранів у 2020 р. прошу внести 
необхідний розмір фінансування у бюджет м. Києва на 2021 р.

Про розгляд звернення прошу повідомити у строки визначений 
чинним законодавством України та надіслати на електронну пошту 
hryshchuk@rada.gov.ua. 

З повагою,

народний депутат України          Роман Грищук
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