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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Віталію Володимировичу!
Шановна Наталіє Олегівно!
Шановний Андрію Анатолійовичу!
Шановний Антоне Вікторовичу!
До мене як депутата Київської міської ради звернулись громадські
активісти міста Києва, занепокоєні нинішнім станом підземного переходу,
прилеглим до станції метро «Льва Толстого». Зокрема громадянами було
зазначено, що уже сьогодні даний підземний перехід є незручним та спричиняє

дискомфорт у пересуванні пішоходів, адже нинi вiн слугує домiвкою багатьох
безхатченкiв, якi живуть та сплять в картонних коробках чи прямо в смiттi.
Також він не забезпечує безпеку киян на належному рівні.
У свою чергу, було наголошено та тому, що проблема незадовільного
стану підземного переходу на площі Льва Толстого виникла в результаті
неналежної організації прилеглої інфраструктури до станцій метрополітену. Її
невирішення в подальшому може сприяти виникненню негативних наслідків.
Яскравим прикладом останніх може бути нещодавня пожежа в МАФі біля
входу в станцію метро «Лівобережна».
Після пожежі біля станції метро «Лівобережна», не враховуючи маштабу
проблеми, Мер міста розпорядився щодо проведення перевірок кіосків, які
розташовані біля станцій метро. Однак, торгові приміщення, які знаходяться в
підземних переходах, залишились поза увагою столичної влади. Не винятком
є і підземний перехід на площі Льва Толстого.
Між іншим, нині існує як мінімум дві підстави для того, щоб місцеві
органи влади звернули увагу на вказаний підземний перехід. Зокрема мова йде
про незадовільний стан переходу (на що неодноразово вказували мешканці
столиці), а також про його стратегічне значення – переходом щодня
користується велика кількість мешканців та гостей міста і він є одним із
найбільших транспортних вузлів міста Києва. Говорячи про об’єкти
стратегічного значення, то вони заслуговують як на особливий контроль, задля
забезпечення безпечного пересування пішоходів підземним переходом, так і
на особливе естетичне оформлення, адже такі об’єкти є обличчям міста.
Зважаючи на значущість та глобальність порушеного питання, я особисто
провела перевірку підземного переходу, прилеглого до станції метро «Льва
Толстого», в процесі якої було зроблено такі висновки:
По-перше, споруди, які розміщені в підземному переході, значно
обмежують простір для пересування великої кількості пішоходів (Додаток А),
а це, у свою чергу, створює колосальну небезпеку при виникненні аварійних
ситуацій. Прикладами ігнорування норм пожежної безпеки в підземних
переходах слугує історія із загоранням 15.10.2017 близько 00:30 на Лесі
Українки, навпроти ресторану «Чайхона», в підземному переході спалахнула
пожежа, попередньо загорівся один з павільйонів всередині. Також прикладом
є пожежа у підземному переході на Хрещатику навпроти готелю «Дніпро» під
сходовими клітками сталося загоряння сміття. Ще одним випадком загорання
є загорання в підземному переході (вихід до зупинки трамваїв) поблизу станції
метрополітену «Чернігівська» – пожежа сталася внаслідок короткого
замикання в електромережах харчування кіосків. У зв’язку із цим, в
зазначеному переході, необхідно терміново провести перевірку пожежної
безпеки з метою виявлення слабких сторін у даній сфері та термінового їх
усунення.
По-друге, в переході вже давно не проводилась модернізація, за що
безпосередньо відповідає балансоутримувач переходу. Зокрема асфальтове
покриття місцями знищено вщент (Додаток Б), що може привести до
травмування людей.

По-третє, лотки-прилавки, що встановлені в підземному переході не
відповідають санітарним нормам торгівлі (Додаток В) – в кутках «збирається»
пліснява, а конструкції, з яких вони складаються, використовуються впродовж
багатьох років і вже не є безпечними як для покупців, так і для продавців.
Водночас, слід зауважити, що для цивілізованого світу соціально
відповідальний бізнес, який турбується не тільки про покупців, але і про
прилеглу територію до свого об’єкту, є нормою, зафіксованою як в
законодавстві, так і свідомості.
Резюмуючи вищевикладене, з метою актуалізації порушеного питання,
приведення підземного переходу на площі Льва Толстого до належного стану,
а також розробки нової концепції підземного переходу, керуючись ст. 19
Конституції України, ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», ст. 20 Регламенту Київради,
ПРОШУ ВАС:
1. У межах своїх повноважень надати інформацію щодо
балансоутримувача підземного переходу на площі Льва Толстого.
2. У межах своїх повноважень надати інформацію щодо інвесторів
підземного переходу на площі Льва Толстого.
3. У межах своїх повноважень надати затверджену схему та відповідну
проекту документацію щодо розміщення об’єктів торгівлі в підземному
переході на площі Льва Толстого.
4. У межах своїх повноважень надати інформацію, яким чином
відбувається контроль за дотриманням технічного та санітарного станів в
підземному переході на площі Льва Толстого.
5. У межах своїх повноважень надати доручення відповідним районним
та міським службам здійснити спільні перевірки щодо дотримання технічного
та санітарного станів в підземному переході на площі Льва Толстого.
6. У межах своїх повноважень надати копії актів щодо проведення
перевірок відповідальними інстанціями в підземному переході на площі Льва
Толстого.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати
мене у встановлений законодавством України строк за адресою: 01044,
м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на
e-mail: zhanna.kovalenko.21@gmail.com.
З повагою,
депутат Київради,
член депутатської фракції
«Об'єднання «Самопоміч»
у Київській міській раді
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