~

КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII СК.ЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про підтримку запиту депутата Киевo-Святошинської районної ради VII
склпсаиня Паламарчука O.L

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 43, частини 7 статті 49 Закону України
„Про місцеве самоврядування в цкраїні", статей 21, 22 Закону України „Про статус
депутатів місцевих рад", розглянувши запит депутата Киево-Святошинської районної
ради VII скликання Паламарчука О.І., районна рада:
ВИРІШИЛА:
1.
Підтримати запит депутата Киево-Святошинської районної ради VII скликання
Паламарчука О.І. про звернення до Міністра інфраструкгури України,що додаегься.
2.
Звернутись до Міністра інфраструкгури України про вжиття відповідних заходів
щодо увімкнення світлофору на автошляху М 05 (Е-95) між населеними пунктами
с.Чабани — с. Гатне.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань
регламенту, депутатської етики, організації діяльності ради та взаемодії з органами
місцевого самоврядування та з питань підприемницької діяльності, промислової
політики, торгівлі, реклами, архітектури, благоустрою, транспорту та зв'язку.
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В. Е. Гедульянов

Міністру інфраструктури України
Омеляну В.В.

Шановний Валодимире Валодимиравичу !
У 2016 році жителі населених пунктів Гатне, Чабани, Крюкіщини КиевоСвятошинського району зібрали близько тисячі підписів з проханням вирішити
проблему, пов'язану з розв'язкою автомобільного транспорту між населеними
пунктами с. Чабани- с. Гатне.
Наприкінці того ж року було виділено з державного бюджету кошти у
сумі близько 1,5 млн грн на проектування та встановлення пристрою оптичної
сигналізації - світлофор. Цей світлофор пропрацював близько місяця, потім
його було відключено. На чисельні звернення та запити місцевих жителів,
депутатів та голів місцевих рад були надані відповіді, що проходить вивчення
транспортних потоків. Це питання вже вивчають близько двох років.
На даний час жителі населених пунктів Гатне, Крюківщини, Тарасівки,
Чабанів, Віта-Поштової, Юрівки виконують розворот з порушенням правил
дорожнього руху у селі Віта-Поштова. В часи-пік такий розворот займае
щонайменше 20 хвилин. Але саме страшне, це те, що на даному розвороті
щотижня трапляються дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними
наслідками.
Світлофор необхідно увімкнути, виходячи з наступного. По-перше - це
зменшить навантаження на розворот, який знаходиться біля села Віта-Поштова.
По-друге, автомобілі швидкої та ектренної допомоги, які обслуговують с.Гатне,
с.Крюківщину, с.Тарасівку, с. Віта-Поштову, с. Юрівку знаходяться на
території селища Чабани і щоб прибути до зазначеного місця виклику
необхідно подолати на 8 км довший шлях, чим втрачають дорогоцінний час,
долаючи відстань від села Чабани до розвороту на станції Теремки, що в м.
Киеві, замість того, щоб виїжджати напряму за місцями виклику до зазначених
сіл.

Тому, зважаючи на нагальну потребу, з метою уникнення негативних
наслідків, які можуть наставати на даній ділянці дороги, керуючись статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
просимо:
1.
В межах повноважень передбачених, чинним законодавством, вжити
необхідних заходів для увімкнення пристрою оптичної сигналізації-світлофор
на автошляху М-05 (Е-95) між населеними пунктами с. Чабани -с. Гатне.
Підтримано
рішенням Киево-Святошинської

районної ради VII скликання
Ns 502-30-VII від 25 жовтня 2018 року

