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Голові 
Київської міської державної 
адміністрації  
КЛИЧКУ 
Віталію Володимировичу 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
щодо тимчасового встановлення дерев'яної 
лавки акторського дизайну на 
пішохідній вулиці Політехнічній 
 
 До мене як до депутата Київської міської ради звертаються 
представники KPI Urban squad та стурбовані кияни щодо наступного. 

KPI Urban squad – ініціативна група студентів та випускників КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, а також інших мешканців Солом'янського району, що 
займаються науковим дослідженням громадського простору вулиці 
Політехнічна. 
  
 22-23 травня 2021 за ініціативи KPI Urban squad було тимчасово 
встановлено багатофункціональну дерев'яну лавку авторського дизайну, яка 
складається з п'яти квадратних блоків загальною площею 11, 25 м² на 
пішохідній вулиці Політехнічна. Деталі та фото – за посиланнями: 

• https://cutt.ly/xnrUyei 
• https://cutt.ly/fnrUuLj 
Організатори заявляють, що у такий спосіб намагаються переосмислити 

Політехнічну вулицю з позицій згуртування людей, сталого розвитку та 
сприяння сучасній міській мобільності. Натомість, ініціатива прагне 
перетворити вулицю на зелений коридор та центр громадського життя 
кампусу університету і мікрорайону. 

 

https://cutt.ly/xnrUyei
https://cutt.ly/fnrUuLj


За словами координаторів, попередньо було отримано відповідну 
письмову згоду балансоутримувача даної території – КП ШЕУ Солом'янського 
району – на вищезазначене тимчасове встановлення (Додаток 1).  
 
 Згодом, у листі №01-8/9/1672 від 24.05.2021, КК «Київавтодор» зазначає 
щодо необхідності погодження дизайну лавки з Департаментом 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), а також необхідності погодження 
прив'язки місця розташування споруди з балансоутримувачами території  - КП 
ШЕУ Солом'янського району, КП УЗН Солом'янського району та 
адміністрацією КПІ ім. Ігоря Сікорського (Додаток 2). 
 Вищевказаний лист, на думку представників KPI Urban squad, було 
сформовано на підставі листа від адміністрації КПІ ім.Ігоря Сікорського за 
підписом проректора з адміністративної роботи В.Кондратюка, у якому 
висловлюється занепокоєння  тимчасовим встановленням лави, зокрема – 
«через надмірне скупчення людей з метою розваги, яке може призвести до 
порушення умов навчального процесу», попри те, що студенти наразі 
навчаються у дистанційній формі, а активне залучення громадськості, на 
противагу, свідчить якраз про успішність такої ініціативи. 
 
 Отже, члени ініціативної групи стверджують, що, ймовірно, може мати 
місце створення штучних перепон з боку органів міської влади та адміністрації 
КПІ ім. Ігоря Сікорського для тимчасового встановлення 
багатофункціональної дерев'яної лавки авторського дизайну на пішохідній 
вулиці Політехнічній. 

З огляду на вищезазначене та керуючись ст. 13 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад»,  

п р о ш у: 
1. Посприяти процесу активізації молоді, її залученню до життя громади 

шляхом підтримки вищеописаної ініціативи та надати офіційне 
роз'яснення щодо порядку тимчасового встановлення 
багатофункціональної дерев'яної лавки на пішохідній вулиці Політехнічна 
у Солом'янському районі м.Києва. 
 
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений 

законом термін шляхом надсилання листа на електронну 
пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
З повагою,  
депутат Київської міської ради                                        Ксенія СЕМЕНОВА                                            
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