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Шановний Олександре Павловичу, 
останнім часом у засобах масової інформації активно обговорюється хід 

реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі міста Києва, в результаті чого 
там буде створено кілька пішохідних зон, в тому числі пішохідна зона на вулиці 
Сагайдачного та ще одна зона на  самій площі, яка матиме вихід на набережну Дніпра.  

Вітаючи ініціативи керівництва міста, спрямовані на оптимізацію транспортної 
мережі столиці та  розвиток  пішохідної інфраструктури, вважаємо за необхідне висловити 
кілька принципових міркувань, які мають бути враховані ще на початковому етапі 
будівництва, коли можна  внести необхідні корективи до проектної документації та планів 
робіт. Насамперед, ці зауваження стосуються  дотримання стандартів безпеки та комфорту 
уразливих учасників дорожнього руху, а саме: пішоходів, велосипедистів, інвалідів, 
людей похилого віку.   

Зважаючи на те, що у відкритому доступі (в Інтернеті) нам не вдалося знайти  
детального плану реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі та схеми 
організації дорожнього руху, яка діятиме там після реконструкції, ми не впевнені, що у 
ході реконструкції названого об’єкта  будуть витримані усі стандарти і рекомендації щодо 
безпеки та комфорту вразливих учасників дорожнього руху. Тим більше, що керівники 
міста вже визначили кінцеві терміни закінчення реконструкції транспортної розв’язки  (до 
Дня Києва), що може форсувати проведення будівельних робіт з багатьма упущеннями і 
недоліками, які зазвичай трапляються в таких випадках.  

У той же час ми знаємо, що Поштова площа є однією з найпопулярніших  вело-
транспортних та пішохідних розв’язок (з’єднує напрямки Поділ-Труханів, Поділ-
Набережна, Поділ-Хрещатик), тому  умови руху на ній мають відповідати найсучаснішим 
європейським вимогам і задовольняти потреби усіх учасників дорожнього руху, а не 
тільки автомобілістів. 

У зв’язку з цим просимо Вас звернути увагу на  зауваження і пропозиції   Асоціації 
велосипедистів міста Києва та інших громадських організацій, які вже сьогодні 
занепокоєні тим, що при влаштуванні сходових спусків на набережну та в підземний 
перехід біля станції метро «Поштова площа» не передбачається створення елементів 
безбар’єрної архітектури (похилих пандусів, понижених бордюрів) для людей з 
обмеженими можливостями та знаків маршрутного орієнтування для туристів і гостей 
міста. Відомі на сьогодні плани реконструкції транспортної розв’язки також не 
враховують потреби велосипедистів, які хочуть мати зручні і безпечні велосипедні 
доріжки для  прогулянок та відпочинку.  

Можливо, занепокоєння громадських активістів викликане браком об’єктивної 
інформації що стосується проекту реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій 
площі та відсутністю конструктивного діалогу між міською адміністрацією і 
представниками громадськості.  В такому випадку просимо Вас невідкладно  організувати 
зустріч з громадськими  активістами Києва, надати їм необхідну інформацію та вислухати 
усі їхні зауваження і пропозиції, які видаються дуже слушними.     

Насамкінець, нагадаємо Вам про рекомендації, викладені у Зведеній резолюції про 
дорожній рух, ухваленій Європейською Економічною Комісією ООН 14 серпня 2009 року: 



 

«3.2.2 Роль державних органів 
Державним органам варто серйозніше враховувати уразливість пішоходів і відігравати 

активну роль у справі зниження небезпеки, яку вони відчувають на дорогах, за 
допомогою: 

а) приділення особливої уваги проблемі безпеки пішоходів; 
b) врахування інтересів пішоходів при розробленні транспортних планів та маршрутів 

руху транспортних потоків і приділення їм такої ж уваги, як і іншим учасникам 
дорожнього руху. При будівництві нових або зміні існуючих інфраструктур варто 
проводити перевірки на предмет безпеки, щоб, зокрема, виявляти й пом’якшувати 
можливий негативний вплив на безпеку і мобільність пішоходів; 

з) залучення до участі в цій роботі жителів відповідних районів, щоб своїми пропозиціями 
вони могли сприяти підвищенню безпеки пішоходів». 

Враховуючи суспільний інтерес до питання реконструкції Поштової площі в місті  
Києві, просимо Вас забезпечити об’єктивний розгляд цього звернення та надати на нього 
ґрунтовну відповідь. 

 

З повагою,                                                                                  Віктор Козоріз,  
голова громадської спілки  

захисту пішоходів «За безпеку пішоходів!» 
 


