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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
До мене, як до депутата Київської міської ради, тривалий час надходять 

зверненння та скарги мешканців Солом'янського району щодо необхідності 
встановлення захисних шумоізоляційних екранів вздовж Правобережної лінії 
швидкісного трамваю. 

Зокрема, мова йде про проміжок між станціям «Олекси Тихого» та 
«Індустріальна», адже саме на цій ділянці трамвайні шляхи розташовані в 
безпосередній близкості до житлових будинків, що призводить до 
підвищеного рівню шуму в квартирах мешканців. 

 
Варто зазначити, що більше десяти років назад, в рамках проекту на 

реконструкцію лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої 
Кільцевої дороги було передбачено влаштування шумозахисної огорожі на 
відповідному відрізку шляху, однак роботи на об’єкті не було виконано 
через несвоєчасне та обмежене фінансування. 

 
Разом з тим, громадянин Бураковський М.М., звертаючись до мене, 

надав копії відповідей на звернення щодо вказаного вище питання. 
Так, КП «Київпастранс», що є підзвітним Департаменту транспортної 

інфраструктури, у 2020 році стверджує, що Програмою економічного та 
соціального розвитку м.Києва не передбачено асигнувань на встановлення 
шумозахисних екранів.  



Натомість, Департамент економіки та інвестицій, що виконує функції 
розподілу бюджетних коштів за даною Програмою, заявляє, що Програмою 
асигнувань не було передбачено, тому що відповідних пропозицій від 
Департаменту транспортної інфраструктури щодо передбачення коштів КП 
«Київпастранс» на встановлення шумозахисних екранів в установленому 
порядку не надходило (детальніше  - у Додатку №1). 

 
Разом з тим, рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 

23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-
2023 роки", затверджено відповідну програму на 2021-2023 роки. 

 
Зважаючи на суспільну значимість даного питання та керуючись ст.13 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  
 

прошу: 
1. Надати інформацію щодо подання Департаментом транспортної 

інфраструктури пропозиції - про передбачення коштів для КП 
«Київпастранс» на встановлення шумозахисних екранів між станціям 
«Олекси Тихого» та «Індустріальна» вздовж Правобережної лінії 
швидкісного трамваю – до участі в Програмі економічного і соціального 
розвитку м. Києва, затвердженої рішенням Київради від 21 грудня 2017 року 
№ 1042/4049. 

У разі подання – надати копії відповідних документів. У разі неподання 
– надати інформацію щодо причин і підстав. 

 
2. В межах компетенції – підготувати та, в установленому порядку, 

подати пропозицію про необхідність передбачення коштів для КП 
«Київпастранс» на встановлення шумозахисних екранів між станціям 
«Олекси Тихого» та «Індустріальна» вздовж Правобережної лінії 
швидкісного трамваю – до участі в Програмі економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затверджену рішенням Київської 
міської ради від 24.12.2020 № 23/23. 

 
3. Надати перелік та алгоритми реалізації можливих джерел 

фінансування  встановлення шумозахисних екранів між станціям «Олекси 
Тихого» та «Індустріальна» вздовж Правобережної лінії швидкісного 
трамваю та терміни відповідного встановлення. 

 
Додатки: 
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1. Витяг зі звернення гр. Марата Бураковського, мешканця будинку за 
адресою – Борщагівська, 117 у Солом'янського району м.Києва. 

 
Про результати розгляду звернення повідомити мене у визначений законом 

термін шляхом надсилання листа на електронну 
пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua. 
 
З повагою,  
депутат Київської міської ради                                            Ксенія СЕМЕНОВА 
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