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Першому заступнику голови Киiвськоj
MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ

Плiсу Геннадiю Вололимировичу
B1,!t. Хрещаmuк, 3б, .vt, KuiB, 0 ] 011

{ирекгору Щепартаменry траIrспорr,ноi
iнфраструктури виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi
/tержавноI адм ir r icr ра r цiТ)

Симонову Сергiю Анатолiйовичу
Набереэrне шосе, 2, м. KuiB, 04070

Щоdо всmаноапення dороэtсltiх зrtакirl
3.6 П!Р YKpaiHu кРух моmоцuкti,,
забороненол по вул. Прuрiчнiй

дЕIlутдl,ськЕ звЕрнвння
lЦановнi Геннаditо Bo.,tcli)ltu ltровuчу tпа Серziю Анаmолiйовuчу!

!о мене. як до депутатir iittTBcbltol' rricbKoI ради. зверн}.Iася вiд iMeHi rletllKitllltiB
житлових булrrнкiв ),lч5 rro ву;l, Пplrpi,rrriii ra Nl26 по просп, ГероТв С,га:l iH гра_,tа. I,p()\l а. tя lIKii

Видоборець О;lьга IBaHiBHa, iз пр(l\JllllяNl (llрияти у BcTaHoBJIetlHi tto вул. Прирiчrriй лорilrкtliх
знакiв. якi забороняють рух мо t ur .t rt;. titr.

Зокрема, згiдно iнформаltii. в I.1It.rla,,lcl roT в листi КП <Киiвлорсервiс), вiдновлеttня
дорожнiх знакiв З.6 <Рух мотоrц.tl;,riв забороttено> з табличками 7 .4.4 на перехрестях просп.
Героiв Сталilrграду - вул. Прирi,]LIа , By';r, Пiвнiчна та просп. Героiв Сталiнграду - вул.
Прирiчна, запJlановане Службоrо cttclr,tl,a,l,ttIliT технiчних засобiв реryлюванння дорожнього

руху КП <КиТвдорсервiс> пiс.rl. :,ll{сl]шсlIllя вiдкритоi процедури державних закупiвель
свiтлоповертаючоi плiвки 15.08.]0]7 . яrtа потрiбно для ix виготовлення; проте й досi не
виконано.

Так, мепlttанцi висловlttоttl ]], с]]()(, I Iеl],l,tоI}олення, адlке, особливо в нiчltий .lac rta

зазначенiй дiлянцi дороги спос lL,гiI:l1-1,Lся illrеttсивний рух мотоциruIiв, що в cBolo чергу, с
грубиN{ порушснням громадського гt()i]я,Iк\,,га спокою мешканцiв.

"-2" zaoc,rzaa 20l}p.
--'.'----------



У зв'язку iз цим, прошу Вас невiдкладно доручити вiдповiдним iнстанцiям встановити
по вул. Прирiчнiй дорожнiх знаrtiв 3.6 П!Р Украiни <Рух мотоциклiв заборонено>.

Про результати розгляду звсрнення прошу повiдомити мене особисто, за адресою: вул.
Хрещатик, 3б, м. КиiЪ, 01044, а тilкоя< заявницю - громадянку Видобореrtь Ольгу IBaHiBtt1,. за

адресою: просlt. Героiв Сталiнr,рала, 26,1<B.75, м. Киiв,042l0.
,Щоdаmок: копiя звернення гр()\tадяIIки Видоборець 0.I. - на 2 арк.

З поваzою

[епутат Людмила Костенко

BuK. Фочук I.П,
паъ 227-61-03
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комунАлънЕ шдIри€мство (киiвдорсЕрвIс)
вул. Чистякiвська, 19-а, м. Киiв, 03062, ,гел./фако: (044) 374- 1 l -0З, rел, j74- 1 1-0 l

Адреса для листування:01030, Киiв-30, а/с 45
E-mail kievd Кодс t)i net поу 329555l8

/q0+./? Nэ 057l^,ч - |е5.ур
На Np 053Д-74 вiд 09.06.2017 В. о. дrlректора 7]eItapтalt c,Hтl,
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MicbKoi ради (КМ!А)
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