
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голові Київської міської 
державної адміністрації 
Кличко В.В. 

 
 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
щодо надання інформації стосовно мостового 
пішохідно-велосипедного переходу між парками 
«Хрещатий» та «Володимирська гірка» у 
Печерському та Шевченківському районах. 

 
Шановний Віталію Володимировичу! 

 
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської 
міської ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.  

20 листопада 2018 року розпорядженням №2100 було затверджено 
проект «Будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між 
парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Печерському та 
Шевченківському районах. Відповідно до технічних показників площа 
твердого покриття мостового переходу становить 1631,26 м² з яких покриття з 
гусасфальту становить 1557,26 м², а решту твердого покриття становить скло, 
площа якого складає 74 м². 

25 травня 2019 року було офіційно відкрито пішоходно-велосипедний 
міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів.  

Проте, вже 26 травня 2019 року 2 фрагменти скляного покриття 
тріснули внаслідок механічних пошкоджень.  

Такий інцидент викликав не тільки резонанс у місті, а ще й обурення у 
мешканців Києва, адже скляне покриття, яке тріснуло повинно витримувати 
великі навантаження, оскільки воно є не тільки елементом дизайнерського 
рішення, а ще й є частиною твердого покриття, по якому повинні ходити люди. 
В свою чергу ситуація, яка виникла ставить під сумнів якість такого скла, що 



та змушує занепокоїтись за здоров’я та життя не тільки мешканців міста Києва, 
а ще й туристів, які вирішили відвідати небезпечний пішохідно-велосипедний 
міст.  Викликає питання й той факт, що досі не встановлено обставини, 
внаслідок яких виникли такі пошкодження. 

 Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною першою статті 13 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частиною першою статті 
20 Регламенту Київської міської ради, з метою захисту територіальної громади 
міста Києва прошу Вас, шановний Віталію Володимировичу:  

1. Забезпечити безпеку відвідувачів мостового переходу. 
2. Надати інформацію щодо причин, внаслідок яких виникли 

пошкодження скляного покриття, яке є частиною твердого покриття 
мостового переходу. 

3. Надати інформацію, щодо того чи встановлені особи, які 
вчинили дане правопорушення, та які міри покарання будуть до них 
застосовані. 

4. Надати інформацію щодо підприємств які здійснювали 
будівельні роботи мостового переходу, та підприємств які здійснювали 
виробництво та монтаж скляного покриття, яке є частиною твердого 
покриття мостового переходу. 

5. Надати інформацію щодо відповідальних осіб, які здійснювали 
перевірку усіх етапів будівництва мостового переходу.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений 
частиною другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» та частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 

 
 
З повагою               Алла Шлапак 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: Сиротенко Роман Олександрович  
+38 063 641 73 98 


