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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Ш ановнuй lмumре Олексанdровuчу !

Як депутат Киiвськоi MicbKoT ради, гостро переймаюсь проблемою збiльшення
кiлькостi дорожньо-транспортних пригод (да,ri - ДТП) на територiТ MicTa Кисва. З
огляду на зазначене, вважаю за свiй обов'язок прикJIасти максимум зусиль щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху.

Серед Bcix випадкiв ДТП на автомобiльних дорогах, найбiльш пошIиреним е наТзл

на перешкоду, Зменшення тяжкостi наслiдкiв таких ДТП можливе шJlяхом
облаштування амортизацiйного пристрою <демферна система)), що с спецiально

розробленою системою, яка пiд час лобового зiткнення, утримус транспортний засiб
контрольованим чином з мiнiмальними збитками для учасникiв лорожнього руху.

Зважаючи на суспiльну значимiсть вирitшення даноТ проблеми, пропоную
встановити вищезазначенi системи на наступних небезпечних дiлянках дороги м. Кисва:

- автодорога М-06 КиТв - Чоп розвороти на l5 км, l7KM та 20 км;
- просп. Палладiна - Бiличанський шляхопровiд;
- !арницький автомобiльно-залiзничний мостовий перехiд (лiвобережна та

правобережна частини);
- Пiвденний мостовий перехiд (правобережна розв'язка);
- просп. Перемоги - просп. Палладiна на шляхопроводi,
- транспортна розв'язка на площi Московськiй;
- просп. Перемоги - заiЪд з шляхопроводу ст. метро кНивки> в напрямку ст.

метро кСвятошин>;
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- просп. Перемоги - шляхопровiл ст. метро Нивки> в обох напрямках;
- просп. Переплоги - ГIовiтрофлотський шляхопровiл в обох напрямках;
- просп. Перемоги - Берестейський шляхопровiд в обох напрямках;
- просп. Броварський - ст. метро <Лiсова> в обох напрямках;
- .Щнiпровська набережна * виiЗд на просп. Соборностi та на вул. PycaHiBcbKa

набережна;
- бульв. Чоколiвський - вул. Ушинського;
- вул. Олеги Телiги - транспортна розв'язка на перетинi з вул. Мельникова та вул.

Щусева в обох напрямках;
- вул. Олеги Телiги транспортна розв'язка на перетинi з вул.

Новокостянтинiвською та просп. Степана Банлери в ycix напрямках;
- вул. Стеценка - вул. Щуссва пiд шляхоtIроводом в ycix напрямках;
- бульв. Петрова - вул. Кибильчича ( по бульв. Перова в обох напрямках).
У зв'язку iз викJIаденим, прошу Вас розглянути можливiсть встановлення

амортизацiйних пристротв (демферних систем)) за вказаними вище адресами.
Про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особисто. за адресою:

вул. Хрещатико 36, м. КиТв,0l044.
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