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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Щодо удосконалення режиму роботи світлофорного регулювання на перехресті
пр-т. Палладіна – вул. Плодова (смт. Коцюбинське)
Шановний Іване Федоровичу!
До мене, як до депутата Київської міської ради звернувся громадянин
Форостовський Є.А., який мешкає по вул. Пономарьова, 26, корп. 2, кв. 121, смт.
Коцюбинське щодо удосконалення режиму роботи світлофорного регулювання на
перехресті пр-т. Палладіна – вул. Плодова (смт. Коцюбинське).
Заявник повідомляє, що в Святошинському районі м. Києва, на перехресті
вулиць Плодова та Велика Кільцева працює світлофор, через роботу якого
постійно виникає аварійна ситуація. Автомобілі, які рухаються зі сторони метро
Академмістечко по Великій Кільцевій і бажають потрапити до смт. Коцюбинське
зупиняються на світлофорі для здійснення лівого повороту на перехресті вул.
Плодова та Велика Кільцева.
Згідно дорожнім знакам перші дві смуги дозволяють рух тільки прямо, а
крайня ліва смуга дозволяє поворот на ліво на смт. Коцюбинське або продовжити
рух прямо по Великій Кільцевій в напрямку Пущі-Водиці. Зелений сигнал
світлофора на вказаному перехресті світить усім напрямкам однаковий час.

Відповідно автомобілям, які бажають повернути наліво на смт. Коцюбинське
не залишається часу для здійснення руху, оскільки під час зеленого сигналу
світлофору постійно продовжується інтенсивний рух зустрічного транспорту.
При вказаній ситуації усі бажаючі повернути на смт. Коцюбинське виконують
рух наліво або коли закінчився зелений сигнал світлофору або якщо відсутні
автомобілі зустрічного руху.
У випадку коли автомобілі повертають ліворуч (на смт. Коцюбинське) на
забороняючий сигнал світлофору починає утворюватися аварійна ситуація,
оскільки починається рух автомобілів з вулиць Плодова та Пономарьова в яких
світлофор показав зелений сигнал.
Така ж сама аварійно-небезпечна ситуація, утворюється коли автомобілі, які
повертають ліворуч (на смт. Коцюбинське), намагаються дуже швидко проїхати
на зелений сигнал світлофору і при цьому несуть небезпеку для автомобілів
зустрічного руху, які їдуть зі сторони Пущі- Водиці.
За останні роки населення смт. Коцюбинське суттєво збільшилось, відповідно
зросла і кількість автомобілів, які щодня простоюють на аварійно-небезпечному
перехресті.
У листі – відповіді КП «Центр організації дорожнього руху» від 11.04.2019
року за № 053/04-18/1805 зазначено, що підприємством з 01.04.2019 року по
20.04.2019 проводився моніторинг руху транспортно-пішохідних потоків за
результатами якого, в квітні місяці 2019 року повинні були відбутися зміни в
існуючому режимі роботи вказаного світлофорного об’єкту.
Але, заявник повідомляє, що на сьогодні з моменту звернення (2019 рік) не
яких змін в існуючому режимі роботи вказаного світлофорного об’єкту не
відбулося.
На підставі вищезазначеного, керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад», прошу Вас налаштувати світлофор таким
чином, щоб автомобільний потік, який рухається по Великій Кільцевій зі сторони
Пуща-Водиця в напрямку метро Академмістечко зупинявся на вказаному
світлофору на 20-25 секунд раніше аби автомобілі зустрічного руху могли без
створення аварійної ситуації повернути на смт. Коцюбинське.
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: Копія листа – відповіді КП «Центр організації дорожнього руху»
від 11.04.2019 року за № 053/04-18/1805 на 1 арк. в 1 прим.
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