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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Віталію Володимировичу!  
 

До мене, як до депутата Київської міської ради VIII скликання, надходять 
чисельні звернення від мешканців міста Києва щодо неприпустимого стану 
підземного переходу прилеглого до станції метро «Площа Льва Толстого».  

Реагуючи на звернення громадян, я особисто проінспектувала зазначений 
об’єкт на безпечність пересування пішоходів, дотримання санітарно-гігієнічних, 
технологічних та протипожежних норм при роздрібній торгівлі харчовими 
товарами, квітами та товарами першої необхідності. Те, що я побачила, привело 
мене в шок.  

Кількість безхатьків, що зимують в підземному переході – просто 
зашкалює. На перший погляд це все виглядає як притулок. Поряд з кіосками, в 
яких реалізовується продаж харчових товарів швидкого приготування розстелені 
куртки та ковдри, на яких сплять безпритульні зі своїми тваринами. Сморід, що 
стоїть в підземному переході не передати словами.  

Одне з найпроблемніших питань – кількість кіосків, що реалізують різні 
види послуг. Від продажу батарейок, до продажу квітів та пиріжків. Продавці 
вже вкрай знахабніли та виставляють свої товари прям посеред проходу. Щодо 
дотримання санітарно-гігієнічних, технологічних та протипожежних норм 
підприємцями під час реалізації товарів – про це ніхто з них нічого взагалі не 
знає та не збирається брати до уваги певні зауваження. Пліснява, велика кількість 
сміття, величезні калюжі, які утворюються через давно зламану систему відводу 
води та пацюки – все це є наслідком ігнорування балансоутримувачем (КП 
«ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Шевченківського району») їх прямих обов’язків.  

Станція метро «Площа Льва Толстого» є однією із самих перевантажених 
в мережі київського метрополітену. Величезний потік людей, що заходять та 
виходять з метро дуже сильно обмежується торговими рядами та лежбищами 



безхатьків, люди з вадами здоров’я взагалі намагаються обходити заклятий 
підземний перехід, оскільки ризик отримати травму, або напоротися ненароком 
на чиїсь товари посеред проходу дуже великий.  

Виходячи з вищевказаних проблем варто вказати про питання 
незадовільного освітлення та повністю розбитого асфальтного покриття, що вже 
не раз призводило до серйозних травм не одного десятка людей.  

Площа Льва Толстого знаходиться на перетині трьох центральних районів 
міста: Голосіївського, Шевченківського та Печерського, і ніхто з керівників своїх 
районів вже протягом довгого часу не звертає увагу на так званий «кордон». 
Підземний перехід було облаштовано на початку 80-х років минулого століття, 
модернізація не проводилась більш-як 10 років, і за цей час об’єкт прийшов до 
занепаду. Це все виглядає дуже соромно та неприпустимо для центрального 
району столиці нашої країни. У Західній і навіть Центральній Європі від 
підземних переходів щосили позбавляються, замінюючи їх безбар'єрними 
наземними. Їх закопують або перетворюють на корисні об'єкти, як це зробили в 
2016 році в польському Вроцлаві. У переході, побудованому в 1975 році в центрі 
міста, відкрили бібліотеку.  

Але Київ як і раніше ігнорує європейські тренди, а його тканину 
розривають магістралі безперервного руху з незручними для більшості городян 
підземними переходами.  

Враховуючи суспільну значущість порушеного у зверненні питання та 
керуючись ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу 
розглянути дане звернення в межах Ваших повноважень, доручити відповідним 
структурам КМДА вивчити зазначене вище питання та прийняти дієвих заходів 
щодо забезпечення пішоходам безпечного пересування по підземному переходу 
площі Льва Толстого.  
 Відповідь прошу надати у спосіб та строки, визначені чинним 
законодавством за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36. А також 
додатково дублювати відповідь на e-mail: vavovk1@gmail.com. 
 

Додатки – фотокартки на 4 арк.  
 
 

З повагою –  
 

депутат                                                                                            Олеся ПИНЗЕНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Віктор Вовк, тел.: +38(095)-861-96-12 

mailto:vavovk1@gmail.com


Додаток 1 
до депутатського звернення № 08/279/08/051-813  

від 18.01.2019 року  
 

Фотокартки підземного переходу площі Льва Толстого 

 

 



Додаток 2 
до депутатського звернення № 08/279/08/051-813  

від 18.01.2019 року  
 

Фотокартки підземного переходу площі Льва Толстого 

 

 



Додаток 3 
до депутатського звернення № 08/279/08/051-813  

від 18.01.2019 року  
 

Фотокартки підземного переходу площі Льва Толстого 
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до депутатського звернення № 08/279/08/051-813  

від 18.01.2019 року  
 

Фотокартки підземного переходу площі Льва Толстого 
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