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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
в порядку ч. 1 ст. 13 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад»
щодо припинення несанкціонованих та
незаконних дрифт-перегонів на
паркувальному майданчику біля
супермаркету «Novus» на проспекті
Миколи Бажана, 8 у Дарницькому районі
м. Києва

Шановний Тимуре Фіруддіновичу!
До мене, як до депутата Київської міської ради, впродовж кількох років
надходять чисельні звернення від мешканців будинків, розташованих навколо
супермаркету «Novus» на проспекті Миколи Бажана, 8 у Дарницькому районі м.
Києва.
Мешканці скаржаться на постійні несанкціоновані та незаконні дрифтперегони на паркувальному майданчику біля супермаркету «Novus». Гуркіт
моторів та інші шумові ефекти від цих перегонів створюють суттєві
незручності для мешканців та порушують громадський спокій.
На обґрунтовані скарги мешканців адміністрація супермаркету «Novus»
не реагує, зазначаючи, що це відноситься до компетенції патрульної поліції
міста Києва.
Зазначаю, що, як депутат Київської міської ради, неодноразово звертався
з відповідними депутатськими зверненнями до Дарницького районного
управління поліції, ГУ НП у м. Києві та до Управління патрульної поліції у м.
Києві щодо недопущення порушень законодавства з боку т.з. «дрифтерів»,
профілактики та припинення правопорушень з їхнього боку та збільшення до
необхідної кількості екіпажів патрульної поліції.

Втім ситуація не змінюється, мешканці нарікають на бездіяльність міської
влади та поліції.
Така ситуація є неприпустимою та такою, що підлягає негайному
вирішенню.
Згідно з ст. 1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту,
розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних,
організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату,
санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на
території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного
утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля; територія - сукупність
земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів благоустрою
населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів,
проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій,
пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних,
історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських
та інших об'єктів у межах населеного пункту; утримання в належному стані
території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану
населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою
території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її
озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою; вулично-дорожня
мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць,
доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та
велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки
та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та
допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного
утримання та раціонального використання територій, охорони та організації
упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх
використання.
Статтею 10 Закону передбачено, що повноваження у сфері благоустрою
здійснюються, у тому числі, й міськими радами та їхніми виконавчими
органами.
Враховуючи викладене та керуючись вимогами статей 11, 13 та 15 Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад» прошу Вас вжити термінових та
дієвих заходів з метою припинення несанкціонованих та незаконних дрифтперегонів на паркувальному майданчику біля супермаркету «Novus» на
проспекті Миколи Бажана, 8 у Дарницькому районі м. Києва.
Про результати розгляду прошу повідомити мене за адресою громадської
приймальні (02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-Д) або за допомогою
Системи автоматизованого документообігу АСКОД у строки, передбачені п. 2
ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
З повагою
Володимир ГОНЧАРОВ

