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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Олександре Володимировичу!

До мене, як до депутата Київської міської ради звернулися представники 
громади міста Києва з приводу необхідності влаштування похилих з’їздів 
(пандусів) та забезпечення безпроблемного проїзду всіх маломобільних груп 
населення на сходах Пейзажної алеї. 

Так, у своєму повідомлені в мережі Фейсбук, 
(https://www.facebook.com/kapeliushnyk/posts/4529907107055914) кияни зазначили, 
окремі ділянки Пейзажної алеї потребують вдосконалення, зокрема, «майже 
кожного дня бачу як там мучаться мами з дитячими колясками. Вже не кажу про 
інвалідів. Gregory Malenko реально щось ініціювати вдосконалення сходів щоб на 
візках можна було заїжджати». 

Також зі слів громадян, «там вже є побудовані сходи і будують ще одні, ті 
які побудовані - без можливостей для інвалідів на візках та дитячих колясок». 

Згідно повідомлень ЗМІ (https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother/stala-izvestna-
stoimost-rekonstrukcii-peyzazhnoy-allei-v-kieve-1395502.html) у січні 2020 р. 
Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на реконструкцію 
Пейзажній алеї в історичному центрі Києва. Роботи обійдуться у більш ніж 123 
мільйони гривень. А саму реконструкцію Пейзажної алеї планують завершити до 
кінця серпня 2021 року (https://www.radiosvoboda.org/a/news-peyzazhna-aleya-
reconstryktsiya/31290664.html). 

З огляду на зазначене вище, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, прошу Вас:
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1.Надати актуальну інформацію щодо ситуації з похилими з’їздами 
(пандусами) та забезпечення безпроблемного проїзду всіх маломобільних 
груп населення на сходах Пейзажної алеї.

2.Передбачити кошти на облаштування похилих з’їздів (пандусів) та 
забезпечення безпроблемного проїзду всіх маломобільних груп населення 
на сходах Пейзажної алеї під час формування бюджетних запитів 
відповідальних структурних підрозділів Київською міською державною 
адміністрацією для формування бюджету міста Києва на 2022 рік і 
Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 
роки. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 
мене у встановлений законодавством України строк через систему електронного 
документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 
malenko@kmr.gov.ua 

Додаток на 1 арк. у 1 прим. 

З повагою, 
депутат Київської міської ради,
голова депутатської фракції
«ГОЛОС» 
у Київській міській раді                    Григорій МАЛЕНКО

Черкашин Денис Євгенійович (044) 337-10-14 
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