
 

 

 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«13» січня 2022   р.                                                                                  № 08/279/09/141-330 

 

 

Голові Київської міської 

державної адміністрації 

Кличку В.В. 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Віталіє Володимировичу! 

 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулись мешканці 

Дарницького району проживаючі по вул. Є. Чавдар та проспект М. Бажана, з 

скаргою на ускладнений пішохідний рух під час перетину автомобільної дороги, 

від вказаних вулиць до метро «Осокорки».  

Так за інформацію громадян, внаслідок того, що від метро «Осокорки» до 

житлових будинків, які розташовані по вул. Є. Чавдар та проспект М. Бажана 

функціонує тільки один пішохідний перехід, постійно (особливо в ранкові та 

вечірні часи) виникають дорожні конфлікти між пішоходами та водіями 

автотранспортних засобів, які перетинають поворот від Південного мосту на 

шляхопровід, який веде до вул. Дніпровська набережна. 

З метою вивчення ситуації, я 11.01.2022 року особисто виїхав за вказаною 

локацією і переконався в існуванні зазначеної проблеми та штучно створеною 

небезпекою для учасників дорожнього руху. Адже з моменту побудови станції 

метро «Осокорки»  мікрорайон за вказаними вулицями було досить щільно 



 

 

забудовано, але схема руху пішоходів, яка б забезпечувала безпечний та вільний 

рух (що передбачається діючими ДБНами), досі не відкоригована.  

Більш того, на земельній ділянці поблизу станції метрополітену ведуться 

роботи з будівництва чергового торгівельного центру, чим перекрито підземний 

перехід, який знаходиться на основному шляху пішоходів та весь час значно 

розвантажував потік. До речі, на ремонт даного переходу декілька років тому, 

було витрачено бюджетні кошти.  

Вважаю, що даний факт може свідчити або про некомпетентність певних 

контролюючих відповідальних служб міста та району, або зловживання ними 

службовим становищем, адже діючи в угоду збільшення прибутку забудовника, 

свідомо погіршено комфорт та безпеку руху громадян.  

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 влаштувати підземний пішохідний перехід на місці 

існуючого наземного; 

- надати доручення відповідним структурам здійснити заходи (перевірку) 

спрямовані на дотримання замовниками, проєктувальниками, підрядниками, 

сертифікованими відповідальними виконавцями робіт, підприємствами, що 

надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, та 

експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та 

будівельних робіт, об’єкт будівництва торгівельного центру поблизу метро 

«Осокорки»;  



 

 

- прийняти міри по наданню вільного доступу громадянам до існуючого 

підземного пішохідного переходу, заблокованого внаслідок ведення зазначеного 

будівництва;  

- 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     Сулига Ю.А.  

 


