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Директору Департаменту транспортнЫ
iнф~труктури
Майзелю Сергiю Петровичу
Набережне tuoce, 2, м. КиУв, 04070
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо ежиття заход/б брегулювання
дорожнього руху на пiшохiдному переход i
но проспекту JIkовому буд. .iW 41.
До мене, як до депутата КиТвради, звернулися мы виборцi мешканцi буд. М~ 41 по
проспекту Лiсовому , в особi ГорбачовоТ Галини Iванiвни яка меuiкас за адресою проспект
Лiсовий, 41 кв. 133. з проханням про допомогу.
Мешканцi будинку вимагають вiдновити пристрiй примусового зниження швидкостi
руху транспортних засобiв (ПЗШ) бiля будинку N~41 по проспекту Лiсовому, який був
демонтований при асфальтуваннi внутрiшньоквартирного проiзду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись стапями 15,21,22 Закону УкраТни “Про
статус депутатiв мiсцевих рад”
ПРОШУ:
1. Внести змiни до додаткiв 1 та 2 до розпорядження виконанчого органу КиТвськоТ
мiськоi ради (КиiвськоТ мiськоТ державноТ адмiнiстрацiТ) вiд 14 серпня 2009 року
J’& 900 «Про впровадження свiтлофорного регулювання та влаiлтування пристроТв
примусового зниження швидкостi руху транспортних засобiв на вулицях i дорогах
м. Кисва» для видiлення бюджетних коштiв на встановлення пристрою
примусового зниження швидкостi руху транспортних засобiв (ПЗШ) бiля будинку
N241 по проспекту Лiсовому.
2. Про вжитi заходи прошу проiнформувати мене у встановлений законодавством
термiн.
~
пр.Лiсовий,41 кв.133.
~Д6ё~кна-3~тWаркiах~

З повагою,
Депутат КиiвськоТ мiськоi ради
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02166, КиУв
пр.Лiсовий, 41 кв. 133,
Горбачова Галина Iванiвна
конт.тел 0951474881
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Кравець д.О

Депутату КиУвради,
Головi ДесняНськQТ районноУ
у м.Киевi органiзацiТ
ВО «Свобода»
Попову Д.В.
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Вiд мешканцiв будинку N~ 41 по проспекту Лiсовому
ЗВЕРНЕННЯ

.

Шановний Денисе В’ячеславовичу!
Переконливо проситiо вас допомогги нам у вирiшеннi дуже гостроТ для
нас проблеми встановленнi пристрою примусового зниження швидкостi руху
транспортних засобiв (ГIЛЗШ) бiля нашого будинку Ng4 1 по проспекту Лiсовому,
демонтований при асфальтуваннi внутрiшньоквартального проТэду.
Внутрiшньоквартальний проТзд воде до вiсьми житлових будинкiв,по
якому вiдбуваеться достатньо iнтенсивний рух автомобiлiв. Напроти нашого
будинку знаходиться дитгчий майданчик. За останнiй рiк бiля цього майданчику
вiдбулось двi дорожньо-транспортнi пригоди за участi дiтей.
Прохання розглянути питання особисто i вирiшити його якомога
швидше, щоб унеможливити виникнення дорожньо-транспортних пригод за
участi дiтей та пiшоходiв.
—

26.09.201 бр.
Додаток : копiТ вiдповiдей на 3-х ар.
Будинковий к

ет:

Горбачова Г.’.

Тiщенко I.В.

Березняк В.В.
Iванченко ~
Рихальська F.’. U
Малиновський О..:’ /
Юрченко Ф.П.
Гаiтова 3.М. ~‚12а/ ~

Сагайдак Т.А.
Крещейко Т.О.
Свиридчук Н.
Голеус Л.П.
Кулик В.В.
Дядюшкiн Ю..

.

~адмiнстрця

--просить розглянути можливiсть встановлення I !IDIII бbiя

УКРАТнА

дЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИСВI
ДЕРЖАВНА АдМIНIСтРАцIя
просп. Маяковського, 29, м. КиТе, 02225, тел. (~044) 515-77-75, факс 515-66-66
E-mail: dезпуап~ desn.gov. ua Код СДРПОУ 37415088
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на N~ 1021ВГi/Т-922 вiд 2’4.05.2016
директору КП ‘хКиТвдорсервiс»
Чернiю В.д.
бул. Б.Хмельницького, 54,
м.Хигв, 01030, a/c 45

/ просп.
гр. Трифанов
С.’.
Лiсовий, 4!, кв.

.

198-

м. КиТв, 02166

Шановний Вiкторе даниловичу!
десиянською районною в мiстi Киевi державною адмiнстраиiЕ’ю
розглянуто звернення гр. Трифанова СТ, що надiйшло до ко. голови
Крохмалюка В.В. пiд час виi’зного прийому громадян, стосовно
Впровадженют пристрою примусового зниження
швидкостi
руху
транспортнпх засобiв бiля житлового будинку Ng41 по проспекту Лiсовому.
Пiд час опращовання зазначеного питання з’ясоваНо, що
~ ?tJхQвkQ~уДиниi&по якому
вiдбуваеться достатньо iнтенсивний рух автомобiлiв. Навпроти будинку N~4 1
знаходиться дитячий мв.йданчик. За останнiй рiк бiля цього майданчику
вiдбулось двi дорожньо-транспортнi пригоди за участi дiтей.
участi пiшоходiв та дiтей, деснянська районна в мiстi Киевi державна
дитячого майданчику за адресою: просп. Лiсовий, 41.
Про результати розгляду просимо поiйформувати заявника та в копiТ
райДержадМiнiстрацiю.
-

додаток: на 1 арк. в 1 прим. першому адресату.
З повагою
В.о. голови
Горбаченко ОМ. 548-40-2!

В. Крохмалюк

.

.

,

,

,

КОМУНАJIЬНЕ ШдЛРисМство «КпТВдОРСЕРВIС>
нул. Чистiлсiвська, 194 м. КяТв, 03062, тел/факс: (044) 374-11-03, тел. 374-11-01
Адреса для лип’ування:ОlОЗО, КиУн-30, а/с 45
E-mail; kiеvбогВегуiсе’~Ыkюiг.пеt. Т≤од СдРПОУ 32955518
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“д’6р. Трифанову CI.
просп. Лiсовий, 41, кв.198
и Киlв, 02166

На }& 102/-102/ВП-922-248О вiд 07.06.2016 В.о. голови десяяясыют райояноY
мiстi Киевi державноi адмiнiстрацiY
I(рохiиалюку В.В.
просп. Маsгковського, 29,
м. КиТв, 02225

У комунальному пiдприсмствi “КиТвдорсервiс” Ваше зверненая
стосовно влатпгуваыая прис~q,оТв примусового знижеакя Тпвидкостi (IЛIЗШ)
транспортял~х засобiв на мiсцевому проТздi в межах дитячого майданчика
б~ля буд. J’&41 по просп. .Яiсовому опрацьовамо.
Стаяом на 15.06.2016 бюджетне фiлаксуваккя на влаштувавня нових
оWёЁтiв ВГIЗШ у 2016 роцi не передбачено.
KH «КиТвдорсервiс» формус адресиий перелiк мiсць розмiщення
ГIГГЗШ, в тому числi i на просп. Зliсовому, 41 та згiдяо якого будуть внесеяi
прогюзицiт до бюджетного зашiту при його коригувавыи за пiдсумкамл ‘-го.
пiврiччя 2016 року.
Начальник служби ОДР~~~ЕТ

Tanyxnxo B.J. 3741107

М.Онищенко

