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                                            ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Геннадію Вадимовичу! 

  

 До мене як до депутата Київської міської ради звернулися мешканці 

міста Києва з проханням посприяти у вирішенні питання щодо переносу 

картингового центру за адресою: вулиця Теодора Драйзера, 2 в інше місце.  

Заявники зазначають, що функціонування зазначеного центру в межах 

спального району створює неабиякий дискомфорт для його мешканців. 

Зокрема, мешканці стверджують, що рівень шуму від картингового центру 

перевищує встановлену законодавство України норму.  

Громадяни наголошують на тому, що у вказаному районі проживає 

багато сімей з маленькими дітьми, на яких шум здійснює особливо 

негативний вплив.  

Між іншим, відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» посадові особи місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 

відповідної ради, на звернення депутата місцевої ради надають йому 

довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення 

депутатських повноважень 

 



На підставі зазначеного, керуючись ст. 13, ч. 2 ст. 14 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» та ст. 20 Регламенту Київської міської 

ради, прошу Вас: 

 

1. Надати інформацію щодо можливості переносу картингового центру, 

що знаходиться за адресою вулиця Теодора Драйзера, 2 в інше місце. 

 

 

Про результати розгляду порушених питань прошу інформувати мене у 

встановлений законодавством України строк за адресою: 01044, м. Київ, 

вул. Хрещатик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на e-mail: 

naumenkoanton@ukr.net  

 

 

 

З повагою, 
 

депутат Київради,                                                                  

член депутатської фракції 

«Об’єднання «Самопоміч» 

у Київській міській раді                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Науменко Антон 093-297-34-59 
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