ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ

Голові Постійної комісії
Київської міської ради з питань
транспорту, зв’язку та реклами
Окопному О.Ю.
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Щодо встановлення дорожнього знаку (3.35 «Стоянка заборонена»)
по пр-ту М. Бажана у Дарницькому районі м. Києва
Шановний Олексіє Юрійовичу!
До мене, як до депутата Київської міської ради звернулися стурбовані
дарничани з проханням допомоги в встановленні дорожнього знаку 3.35 «Стоянка
заборонена» на проспекті М. Бажана (навпроти будинків по проспекту М. Бажана
3, 5 та 5-А).
Заявники зазначають, що кожного дня автомобілісти припарковують свої
автомобілі йдучи на метро «Харківська» повністю заповнюючи одну смугу дороги
з двостороннім рухом (рух в сторону м. Харківська), не враховуючи відстань до
поворотів во двори будинків, тим самим створюючи аварійні ситуації при виїзді з
них.
Так, припарковані автомобілі на виїзді з будинку по проспекту М. Бажана,
5-А та Декабристів, 9 повністю перекривають оглядовість при виїзді на проїзджу
частину в обидві сторони дороги.
Кількість машин, які крокують цими виїздами не обмежується тільки
транспортними засобами мешканців будинків поряд, а збільшується за рахунок
автомобілів, які об'їжджають пробку, що виникає кожного дня в години пік біля
ринку «Вирлиця».
Дорожньо-транспорті пригоди з вищеназваних причин трапляються на
виїзді з дворів будинків по проспекту Бажана 5-А, 5-Е, вул. Декабристів, 9 по
декілька разів на місяць.

Також, припарковані автомобілі створюють перепони, які призводить до
створення пробок при поворотах наліво (виїзд на Бориспільську трасу), прямо
(заїзд до «МакДональдз») та направо.
З метою безпечного дорожнього руху на вулицях міста Києва, відповідно до
Закону України «Про автомобільний транспорт» та статті 6 Закону України «Про
дорожній рух», керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», прошу Вас перевірити наведену інформацію та у разі її
підтвердження вжити всіх необхідних заходів в межах компетенції для
встановлення
дорожних знаків 3.35 «Стоянка заборонена» на дорозі з
двостороннім рухом навпроти будинків за №№ 3, 5, 5-А по пр-ту М. Бажана в
Дарницькому районі м. Києва.
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у встановлені
чинним законодавством строки за адресою депутатської приймальні: 02095,
м. Київ, вул. Ю. Литвинського, буд. 31, e-mail:konopelko.mykola@kmr.gov.ua.
Додаток: фотофіксація стану двосторонньої дороги
в момент
припаркування автомобілів навпроти будинків за №№ 3, 5, 5-А по пр-ту
М. Бажана в Дарницькому районі м. Києва.
З повагою
депутат Київської міської ради

Конопелько М.В.

