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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Вікторе Даниловичу!

До мене як до депутата Київської міської ради звернувся мешканець 
Дарницького району міста Києва Казанець Олександр Ігорович з приводу 
вирішення питання облаштування двох наземних пішохідних переходів на        
вул. Бориспільській у Дарницькому районі м. Києва, а саме: 

1) Наземний пішохідний перехід поруч з підземним біля зупинки 
громадського транспорту «Палац культури Дніпро»; 

2) Перехід на перехресті вул. Бориспільська та пров. Ігоря Качуровського.
З цього приводу були запити від Казанця О.І. (№1-759155, №1-554642, 

№1-359726) через службу «15-51», на які були отримані відповіді на думку 
громадянина без конструктивного розгляду проблеми.

Казанець О.І. запропонував свої аргументи щодо підземного переходу на 
зупинці громадського транспорту «Палац культури Дніпро»: «основна 
проблема в тому, що місцевим мешканцям, людям похилого віку, маломобільним 
верствам населення, а також батькам з дитячими візочками – не зручно, складно, а 
в деяких випадках і небезпечно (взимку) користуватися наявним підземним 
переходом. Крім цього, є ще перечінь важливих аргументів стосовно актуальності 
даного питання:

 Зазначений підземний пішохідний перехід не відповідає вимогам рішення 
Київської міської ради від 18 грудня 2018 р. №460/6511 про концепцію 
безбар’єрності.

 Згідно ДБН В.2.3-5:2018, а саме пункту 6.4.7, підземний перехід не є 
обов’язковим, оскільки вул. Бориспільська не підпадає під жодну вимогу 
даного пункту.



 По всій протяжності вулиці функціонує 8 наземних нерегульованих 
пішохідних переходів (зупинки: Містечко, фармацевтична компанія 
«Дарниця», вул. Академіка Горбунова, пров. Волго-Донський, Київський 
коледж комп’ютерних технологій та ін.), які є зручними і активно 
використовуються місцевими жителями.

 Підземний перехід потребує постійного фінансування на ремонти, 
обслуговування зливної каналізації та ін.

 Перехід потребує особливої уваги взимку, як з боку прибиральників, які 
повинні додатково постійно слідкувати за небезпечними сходинками, так і 
для мешканців, для яких сходи взимку – це травмонебезпечна перешкода.

 Світлофори, які встановлені на перетині вул. Бориспільська з вул. 
Вереснева та на перетині вул. Бориспільська з пров. Качуровського 
забезпечать комфортний і зручний перетин вулиць завдяки дозуванню та 
заспокоєнню швидкості руху автомобілів по вул. Бориспільська.

 Звичайно, користуватись підземним переходом не зручно користуватись 
маломобільним громадянам.

 Прошу врахувати позитивний досвід влаштування аналогічного 
дублюючого наземного переходу через вул. Хрещатик біля ЦУМу, де 
наземний перехід використовує переважна більшість пішоходів при 
наявному підземному переході поруч.

 Окремо відзначу наявність паркану і відбійника на зупинці, які крім 
незручностей для пішоходів додатково створюють ілюзію безпеки для 
автомобілістів, знижують видимість і провокують на перевищення 
швидкості та ін.

Задля простого і ефективного вирішення безпеки користування наземним 
пішохідним переходом додатково можна розглянути встановлення фізичних 
обмежувачів швидкості, які передбачені законом (на кшталт переходу через вул. 
Тростянецька між будинками 7 та 8)».

Також громадянин Казанець О.І. звернувся «щодо регульованого 
пішохідного переходу на перехресті вул. Бориспільська і пров. Ігоря 
Качуровського, зокрема про необхідність пішохідного переходу в цьому місці, 
які зумовлені такими фактами:

- Відсутність пішохідних переходів у доступному радіусі, а саме 200м в 
обидва боки. 

- Необхідність зручного проходу до прохідної громадян, які працюють на 
території колишнього радіозаводу.

- Згідно пункту 6.4.1 ДБН, на магістральних вулицях місцевого значення 
(згідно Генплану міста), відстань між пішохідними переходами повинна 
бути не більш ніж 250 м., а у нашому випадку є всі 400 м. (між пров. Волго-
Донським і зупинкою громадського транспорту «Палац культури Дніпро»).

- Наявність встановленого, але ще не введеного у експлуатацію світлофору, 
на якому відсутні світлофори для пішоходів.



Це все призводить до того, що велика кількість людей наражає себе на 
небезпеку і перебігає дорогу з порушенням правил дорожнього руху у 
непризначених для цього місцях».

Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 13 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» та статті 20 Регламенту Київради прошу Вас:

1. Розглянути звернення громадянина Казанця О.І. та надати відповіді по 
кожному пункту щодо його аргументів по доцільності облаштування 
двох наземних пішохідних переходів на вул. Бориспільській у 
Дарницькому районі м. Києва; 

2. Розглянути можливість внесення змін до схеми ОДР в частині 
облаштування двох наземних пішохідних переходів на                           
вул. Бориспільській у Дарницькому районі м. Києва. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 
мене у встановлений законодавством України 10-ти денний строк через систему 
електронного документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 
malenko@kmr.gov.ua 

Додатки на 3 арк. у 2 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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