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ПОВТОРНЕ 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Віталіє Володимировичу! 

 

На мій попередній лист на Вашу адресу від 13 січня 2022 р. вих. 

№08/279/09/141-330 щодо скарги мешканців Дарницького району проживаючих 

по вул. Є. Чавдар та проспект М. Бажана на ускладнений пішохідний рух під час 

перетину автомобільної дороги, від вказаних вулиць до метро «Осокорки», від 

Вас надійшла відповідь, в якій повністю ігноруються прохання громадян. 

Так на претензію громадян, стосовно того, що на земельній ділянці поблизу 

станції метрополітену «Осокорки» ведуться роботи з будівництва чергового 

торгівельного центру, чим перекрито єдиний підземний перехід, який 

знаходиться на основному шляху пішоходів та весь час значно розвантажував 



 

 

потік, Ви повідомляєте, що будівництво об’єкту «Нове будівництво приміщень 

торгівельно-розважального призначення і закладів харчування зі стоянками 

автомобілів для відвідувачів на перетині Дніпровської набережної та просп. 

Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва» ведеться ТОВ «Бізнес 

Аргумент» на законних підставах, а питання доцільності та інженерної 

можливості будівництва підземного пішохідного переходу буде опрацьовано 

тільки після завершення будівництва. 

Однак така відповідь, яка відверто нехтує інтереси киян, не може 

влаштувати мене, як представника територіальної громади в Київській міській 

раді.  Адже вкотре нагадую Вам, що від метро «Осокорки» до житлових будинків, 

які розташовані по вул. Є. Чавдар та проспект М. Бажана функціонує тільки один 

наземний пішохідний перехід, на якому щоденно (особливо в ранкові та вечірні 

часи) виникають дорожні конфлікти між пішоходами та водіями 

автотранспортних засобів та наражаються на небезпеку громадяни. 

Вважаю, що дії міської влади в першу чергу мають бути направлені на 

створення комфортних та безпечних умов руху громадян, а не діяти в угоду 

збільшення прибутку забудовника! 

Хочу зазначити, що надаючи такі формальні відповіді за Вашим підписом, 

виконавці або навмисно підставляють та перекладають на Вас відповідальність 

або є професійно некомпетентними посадовими особами. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», прошу Вас в установленому законом порядку: 

- надати доручення відповідним структурним підрозділам уважно 

вивчити дане питання та прийняти необхідні організаційно-правові міри по 

створенню безпечного та вільного руху пішоходів під час перетину автомобільної 

дороги від житлових будинків по вул. Є. Чавдар та проспекту М. Бажана, в 

напряму метро «Осокорки», а саме внести зміни в проектну документацію 

замовнику будівництва ТОВ «Бізнес Аргумент» та негайно забезпечити 

громадянам вільний прохід існуючим підземним пішохідним переходом;  



 

 

- в разі ігнорування забудовником законних вимог, звернутись до 

Київської міської прокуратури з проханням вжити відповідних заходів;  

- відповідь надати в визначений Законом термін на адресу моєї 

громадської приймальні: 02099, м. Київ, вул. Волго-Донська, 72, тел. 332-60-53. 

 

Додатки додаються 

 

З повагою         

Депутат Київської міської ради        (підписано ЕЦП)  Сулига Ю.А.  

 


