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Вступ
Пасаж — хоча пересічна людина думає, що це вулиця, насправді —
це будівля у формі вулиці-коридора з єдиною адресою Хрещатик, 15.
Пасаж є однією з найвідоміших київських споруд, його включено
до кожного міського путівника, Пасажем люблять пройтись туристи,
сюди водять екскурсії. Це — візитівка Києва.
Утім, через законсервованість у стані напівпам’ятки архітектури—
напівосередку дорогих бутіків, кияни не сприймають Пасаж як місце,
сповнене життям. Але Пасаж є частиною сучасного міста і тому має
виконувати певні функції.
Метою нашої роботи було зрозуміти ці функції, дослідити сучасний
стан Пасажу та з‘ясувати, чи відповідають вони одне одному.
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Історія Пасажу
Київський Пасаж було створено у 1914 році згідно з розповсюдженим
у Європі архітектурним типом вкритої торговельної вулиці. Хоча його
і не доробили до кінця, Пасаж почав працювати за призначенням,
і залишився торговельною вулицею і за радянської влади. Пасаж кілька
разів намагалися добудувати, але щоразу проектам заважали історичні
події. Під час Другої світової війни Пасаж зазнав серйозних пошкоджень,
хоча сама будівля вціліла. У 1955 році його вдалося реконструювати
і добудувати. Відтак на нижніх поверхах Пасажу знаходилися аптека
і магазини «Дитячого світу», а не верхніх проживали представники
інтелігенції і привілейовані особи. У незалежній Україні Пасаж зберіг
роль торговельної вулиці, але тепер його магазини, розраховані
переважно на дуже заможних клієнтів, мало цікавлять пересічних киян.
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Зона дослідження
Для дослідження ми взяли територію приблизно 300–400 метрів
навколо Пасажу. Вона включає непарний бік Хрещатика, вулиці
Городецького, Банкову, Заньковецької, Лютеранську, провулок
Станіславського і частину алеї Героїв Небесної Сотні. Це територія
п’ятихвилинної пішохідної доступності. Хоча найчастіше міська
прогулянка триває 10–12 хвилин, в межах центру Києва це не зовсім
так. Широкий автомобілізований Хрещатик, різкий підйом в обидва
боки від нього і майже закритий адміністративний квартал обмежують
реальні зони пішохідної доступності.

Героїв

тні
ної Со

Небес

тська

вул. Інститу

вул. Ольгинська

нков

Ба
вул.

вул. Хрещатик

Алея

а

децького
вул. Горо

вул
. Го

род
ець

кого

цької

ве
вул. Занько

авського

вул. Станісл

.Х
вул
рещ
к
ати

ька
вул. Лютеранс

вул. Лютеранська

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСАЖУ / ОКОЛИЦІ ПАСАЖУ / АКТИВНІСТЬ ФАСАДІВ

6

Активність фасадів
Загалом бізнеси у районі досить жваво використовують фасади будівель
і цим мотивують людей користуватися вуличним простором. Але вулиці
за активністю фасадів суттєво відрізняються одна від іншої. Через
такі відмінності і створюються окремі локації: наприклад, Пасаж, який
заповнений активними фасадами і може функціонувати як успішний
публічний простір. Або Городецького, Хрещатик і Заньковецька,
які є звичними вулицями змішаного типу з активними і нудними
фасадами. А Лютеранська й Інститутська практично не мають
активних фасадів і тому майже не наповнені вуличним життям.
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Типи активності фасадів
Активний
Фасад з частими прозорими вітринами, відкритими вікнами та дверима,
активністю всередині та назовні приміщення. Такий фасад спонукає
розглянути його, сфотографувати, зайти всередину. Має якісні деталі
та матеріали. Дає відчуття насиченості вулиці різними можливостями.
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Дружній
Фасад з прозорими вітринами, вікнами та дверима, цікавими деталями
але невисокою активністю. Має невелику кількість глухих та пасивних стін,
тому роздивлятися такі фасади вже не так цікаво. Найчастіше, такі фасади
могли би стати активними за наявності бажання власників бізнесу.
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Змішаний
Фасад з прозорими або частково завішеними вікнами та закритими
дверима. Будинки з такими фасадами часто є типовою житловою
забудовою, що зберігає достатній рівень приватності для мешканців
або працівників офісів, але може відштовхувати пішоходів від прогулянок
вулицею та посилювати відчуття незахищенності в темний час доби.
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Нудний
Фасад з заштореними або заклеєними рекламою вікнами. Двері відсутні
або зачинені. Такі фасади часто шкідливі для міського простору,
адже не викликають бажання ходити вулицями і площами та створюють
відчуття відмежованості й недовіри між людьми на вулиці й всередині
будинків.
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Неактивний
Фасад з відсутніми вікнами і дверима, глуха стіна, паркан тощо. Не виконує
жодних функцій. Таке обличчя будівлі небажане на вулицях. Рідким
винятком можуть бути ключові історичні об’єкти, які несуть специфічне
змістове навантаження і створюють приємну атмосферу простору.
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Закритість території
Територія навколо Пасажу здебільшого вільна для проходу, хоч
це і не очевидно для людей, які потрапляють у цей простір вперше.
Загалом відритого простору для публіки небагато, двори житлових
будівель закриті. Цікаві і камерні простори дворів зовсім недоступні
для дослідження пішоходами, що суттєво применшує прогулянкові
можливості в районі. Дуже близько знаходиться закритий державний
квартал, який також обмежує потенціал дослідження міста людьми.
В результаті немає цілісного розуміння, які території приватні,
які публічні, всюди є ризик потрапити на неочікуваний паркан.
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Закритий державний квартал перериває сполучення між простором
біля театру Івана Франка та вулицею Банковою.

Хоча повз машину патрульної поліції та огорожу можна пройти, це
сприймається як перешкода та психологічно обмежує потенціал
дослідження людьми міського простору.
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Функція забудови першого поверху
Перші поверхи району здебільшого зайняті офісами і послугами.
Домінування офісної функції на першому поверсі негативно впливає
на якість публічного життя вулиці, адже після завершення робочого дня
офіси зачиняються, і фасади стають неактивними.
Більша частина офісів на першому поверсі знаходяться в адміністративному
кварталі, а більша частина послуг —на Хрещатику та в Пасажі. Важливо,
що житло майже не представлене на першому поверсі, що свідчить
про високу потенційну активність перших поверхів.
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Функція забудови всіх поверхів
Змішування різних функцій позитивно впливає на якість публічного
простору: район стає різноманітнішим, а люди можуть реалізовувати
більше своїх потреб. За нашими підрахунками в районі дослідження
проживає біля 4 000 жителів (800 жителів — до 18 років), а працює понад
18 500 офісних працівників. Щодня сюди приїздить біля 1 500 студентів
консерваторії ім. П. І. Чайковського. Переважання офісних працівників над
мешканцями свідчить про те, що Пасаж та його околиці є адміністартивним
районом. Це негативно впливає на активність публічного простору, адже
ввечері офісні працівники їдуть додому і людей стає менше.
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Бізнес
Бізнес на території навколо Пасажу різноманітний, що позитивно впливає
на якість публічного простору. Найпопулярніший — бізнес, пов’язаний
з продажем одягу, взуття, білизни та аксесуарів, — чверть від усіх інших.
Цікавою рисою є групування схожих напрямків та утворення мережі
магазинів брендового одягу та аксесуарів, яка формується Пасажем,
вулицями Городецького, Заньковецької та Ольгинською.
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Елементи публічного простору
Район навколо Пасажу має певні проблеми з соціальною інфраструктурою.
Хоча в безпосередній близькості розташовано два сквери (на площі Івана
Франка і на вулиці Городецького), вони наповнені лише однотипними
парковими лавками. У всій зоні є тільки два дитячих майданчики, і вони
досяжні лише для мешканців, адже знайти та дістатись до них з вулиці
доволі складно. Проте для людей з-поза району, які приходять сюди
з дітьми, зовсім немає зручностей і точок інтересу, окрім фонтану
на вході до Пасажу та деяких скульптур.

9 пам’ятнивків і скульптур

2 спортивних майданчика

6 дитячих майданчиків

5 фонтанів

71 лавка

123 смітники
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Дитячі майданчики
За нормами має бути — 2 752 м2. Зараз відкритих — 722 м2 — лише 26,2%
від норми. Загалом відкритих і закритих майданчиків — 1 835 м2 —
66,7% від норми.
Спортивні майданчики
За нормами має бути — 786 м2. Зараз відкриті спортивні майданчики
відсутні. Площа закритих майданчиків — 431 м2 — 54,8% від норми.
Лавки
• Копенгаген, Центр:
1 150 000 м2 площі — 1 380 місць — 1 місце для сидіння на 830 м2.
•

Стокгольм, Центр:
1 250 000 м2 — 1 560 місць — 1 місце для сидіння на 800 м2.

•

Київ, околиці Пассажу:
325 222 м2 — 72 лавка — 1 місце на 1 807 м2.

Паркові лавки в сквері перед театром Івана Франка.
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Відкритий дитячий майданчик біля театру Івана Франка. Крім лавок
відсутня інфраструктура для батьків та інших користувачів простору.

Відкритий дитячий майданчик по вулиці Заньковецької: нудний простір,
в якому відсутня інфраструктура для батьків та інших користувачів.
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Через парковку та велику кількість машин людям з-поза району складно
знайти та дістатись майданчика біля театру Івана Франка.

Скульптура та лавки біля метро «Хрещатик» поруч з рестораном
«Пузата хата».
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Озеленення
В районі доступні для людей лише 43% зелених зон. Хоча дерева і газони
утримуються переважно в належному вигляді, тут не вистачає якісного
ландшафтного дизайну. Часто доступне озеленення відділене низькими
парканами, які заважають вільному використанню простору. Цікавий
з точки зору ландшафту і дозвілля схил біля державного кварталу закрито
будівлями та парканами. З розрахунку на 4 000 людей, загальнодоступного
озеленення повинно бути близько 98 300 м2. У районі дослідження площа
відкритих зелених зон складає 19 525 м2, що становить лише 19,9%
від норми озеленення.
Відкрите
43,2 %

Обмежене
20,6 %

Закрите
36,2 %

19 525 м2

9 313 м2

16 402 м2
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Відкритий газон у сквері біля театру Івана Франка.

Низький паркан навколо скверу біля театру Івана Франка заважає
вільному використанню простору.
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Газон та дерева в сквері біля пам’ятника Івана Франка.

Закритий державний квартал обмежує доступ до схилу з цікавим
ландшафтним дизайном.
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Публічні простори
З Пасажу можна швидко потрапити до метро «Хрещатик» і скверу
на розі Заньковецької і Городецького. Іншими важливими відкритими
просторами є сквер перед театром Івана Франка і дитячий майданчик.
Публічні простори в районі ранжуються від локальних —
для мешканців одного будинку, до загальноміських (площа Франка)
і загальнонаціональних (Майдан Незалежності та Хрещатик). Останні
майже не використовуються місцевими, і локальну ідентичність
утворють саме маленькі, неочевидні для всіх простори.
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Зона дослідження
Пасаж є міжквартальною вулицею, зведеною на місці старих садиб
у 1913–1914 роках і реконструйованою в 1946–1955. Відмінністю
від класичних європейських пасажів є відсутність скляного даху,
що робить його повноцінною публічною вулицею. Пасаж має два двори:
один виходить до метро «Хрещатик», інший — до вулиці Городецького.
Вулиця має легкий ухил, доступний для користування людей на візках.
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Вхід до Пасажу з боку вулиці Заньковецької.

Вхід до Пасажу з боку
вулиці Хрещатик.
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Елементи публічного простору
Пасаж повністю вкрито твердим покриттям, в ньому немає постійних
дерев чи газонів. Натомість є тимчасові кадки з деревами обабіч проїзної
частини. Паркування обмежено стовпчиками, але не регламентовано, тому
часто автівками заставлено всю вільну територію. У Пасажі немає жодної
лавки або стільця, є лише шість смітників. Є проблема освітлення території
на вході, перших 30 метрів Пасажу з боку вул. Хрещатик і внутрішніх арок.
6 смітників

Паркувальна зона

30 кадок

1 тераса

Порожні бетонні кадки на вході до Пасажу з боку вулиці Хрещатик.
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Смітник, кадки з деревами та обмежувальні паркувальні стовпчики.

Через не регламентоване паркування авто можуть займати більшість
вільної території Пасажу.
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Критерії якості
міського простору
Простір сприймається переважно як безпечний. Пасаж має гарну
і виразну структуру будівлі людського масштабу, тому психологічно
й естетично сприймається позитивно.
Натомість комфорт користувачів критично низький: в Пасажі немає
можливості затриматися, присісти, поговорити, відпочити або провести
час активно (гра, танець, спорт).

Захист
Захист від руху автівок
й аварій, відсутність
страху бути збитим
машиною

Захист від шкоди з боку
інших людей: люди
стежать за вулицею,
якісне освітлення.

Захист від неприємного
впливу погоди і якості
довкілля

Пішохідна доступність:
відсутність бар’єрів,
якісне покриття

Можливості
для сидіння

Приємний вид
для споглядання
з лавок

Зони, де можна
цікаво провести час
та елементи, на які
можна обпертися

Можливості
для ведення розмов:
зручні вуличні меблі
та відсутність шуму

Можливості для гри,
вправ і активностей
у різні порі дня і року

Можливості
насолоджуватися
гарною погодою

Відчуття естетичної
якості й позитивний
сенсорний досвід

Комфорт

Задоволення
Простір людського
масштабу
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Пасаж приваблює людей активними фасадами з яскравими вітринами
магазинів, які цікаво розглядати та на фоні яких приємно фотографуватися.
Також люди активно взаємодіють з пам’ятником Городецькому. Іноді
танцюють під музику, що лунає з магазинів. Аптека і Vodafon приводять
у Пасаж найбільшу кількість людей.
Для оцінки якості простору Пасажу ми провели анкетування серед
працівників «Агентів змін» за методологією 12 Quality Criteria, розробленою
Gehl Institute.

Дівчата фотографуються біля вітрини магазину Louis Vuitton.
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Активність фасадів
Пасаж дуже сильно виділяється з-поміж усіх сусідніх вулиць і більшості
вулиць Києва дуже високою активністю фасадів. Майже 80% фасадів —
це активні та дружні фасади, які позитивно впливають на активність
публічного життя на вулиці, формуючи приємний досвід від перебування
у цьому просторі. Крім цього, вірогідність будь-яких протиправних
дій зменшується, адже немає закритих, темних і неактивних зон,
що заохочують маргінальну поведінку.
Активні
28,6 %

Дружні
54,2 %

Змішані
17,2 %

Активний фасад з магазинами Helen Marlen та Louis Vuitton в Пасажі.
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Функція забудови та бізнеси
Пасаж складається з органічно сплетених за задумом архітектора функцій:
послуг, роботи і житла. Перший поверх повністю зайнято магазинами
і ресторанами з переважанням перших. Другий поверх — це, здебільшого,
офіси. Третій, четвертий і п’ятий — житло. За рахунок змішування функцій
вулиця не вимирає ані зранку, ані увечері, ані на свята.
Xарчування
1,7 %

Офіси
38,9 %

Житло
39,2 %

Послуги
7,1 %

Одяг
53,8 %

Харчування
20,5 %

Інші
послуги
5,1 %

Фінансові
послуги
5,1 %

Здоров’я
5,1 %

Ювелірні
вироби
2,6 %

Інші
Туризм Техніка
товари
2,6 %
2,6 %
2,6 %
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Автопотоки
Простір активно використовується водіями. Найбільша кількість —
120 авто — проїжджає Пасажем у вечірні години: з 17:00 до 19:00.
Часткова невідмежованість тротуарів, місця для паркування й літній
майданчик спричиняють просторовий конфлікт потоків авто і пішоходів.
Люди часто вимушені перетинати автопотік у зоні обмеженої видимості,
що загрожує їхній безпеці. Через ризик бути збитим автомобілем вільно
прогулюватися простором досить складно.

6 авто

Ранок 8:00–10:00

36 авто

60 авто

18 авто

День 13:00–15:00

102 авто

24 авто

48 авто

6 авто

Вечір 17:00–19:00

120 авто
6 авто

36 авто
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Пішоходам доводиться обходити дорогою добудовану на тротуарі
терасу.

Авто займають більшість вільної території, тож пішоходи не можуть
вільно та безпечно потрапити через арку до Пасажу.
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Потоки та демографія пішоходів
Пасаж недостатньо використовується в якості вулиці в центрі міста.
Максимальний зафіксований потік у робочий день склав 1 200 осіб на дві
години. Це значить, що вулиця ледве заповнена пішоходами за середньої
ширини в 15 метрів. На одного пішохода в найбільш наповнену годину
припадає 5 м2. простору, для Копенгагена чи Лондона це в середньому
1–1,5 м2 на ключових вулицях. Проте, окрім пікових вечірніх годин, вулиця
порожня і майже не залучає користувачів Хрещатику до себе.

60 люд.

60 люд.

Ранок 8:00–10:00

294 люд.

228 люд.
90 люд.

204 люд.

234 люд.

1170 люд.

1014 люд

.

204 люд.

432 люд.

972 люд.

42 люд.

60 люд.

День 13:00–15:00

1026 люд.

798 люд.
84 люд.

282 люд.

906 люд.

24 люд.

36 люд.

Вечір 17:00–19:00
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Пасаж має погане покриття, а також велику кількість запаркованих
та проїжджаючих машин, що погіршує досвід від піших прогулянок та стає
перешкодою для містян (особливо маломобільних).
Цікаво, що в Пасажі дуже мало дітей в усі години дня, окрім вечора, коли
з’являється багато хлопців у віці від 7 до 16 років. Кількість дівчат ближче
вечора стає ще меньшою. Люди літнього віку — нечасті гості Пасажу
в робочий день. Упродовж дня ключовими користувачами є дорослі
середнього віку та молодь з перевагою останньої. Молоді жінки — головні
користувачі Пасажу ввечері.

Ранок 8:00–10:00
0–6

7–16

17–30

31–64

56%

30%

> 65 років

3%

3%

0–6

7–16

17–30 31–64

> 65 років

4%

2%

38%

15%

Жінки
8%

Чоловіки
41%

День 13:00–15:00
0–6

7–16

17–30

31–64

> 65

4%

6%

49%

37%

4%

0–6

7–16

17–30

31–64

6%

6%

32%

50%

Жінки

> 65 років

Чоловіки
6%

Вечір 17:00–19:00
0–6

7–16

17–30

31–64

2%

1%

78%

17%

0–6

7–16

17–30

31–64

3%

15%

33%

48%

> 65 років

Жінки

> 65 років

Чоловіки
1%

2%
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Перешкоди та погане покриття Пасажу погіршують досвід
від піших прогулянок.

Зламана решітка водостоку в Пасажі.
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Добудована тераса перекриває весь тротуар та «виштовхує»
пішоходів на проїзну частину.

Розламана плитка та бордюри перешкоджають комфортному
пересуванню містян (особливо маломобільних).
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Соціологічні дослідження
У
межах нашого
дослідження
ми провели анкетування
користувачів
Кронштейни
кріпляться
перпендикулярно
до фасаду будинків.
На
у просторі й онлайн,
отримавши 99
відповідей.
Онлайн-анкетування
кронштейнах
можна розміщувати
назви,
логотипи,
знаки або слова, було
направлене
інсайтівкомпанії
постійних
користувачів.
«У полі»ремонт
ми
що вказуютьна
навиявлення
сферу діяльності
(пекарня,
кондитерська,
опиталиЗабороняється
людей, що потрапили
в простір
уперше,
і тих, які
проходять
тут
взуття).
розміщувати
номери
телефонів,
адреси,
сайти,
щодня,
отримали
розуміння
поведінки
й інтересів користувачів Пасажу.
імейли, іперелік
товарів
або послуг,
слогани.
Важливо зауважити, що ми проводили дослідження в просторі Пасажу
впродовж січня за мінусової температури, і нам не вдалося зібрати
багато відповідей. Утім, якісні публічні простори мають бути живими
та комфортними місцями, як у мороз, так і за умов короткого світлового
дня, тому в Пасажі варто додати активності, розраховані і на зимовий
період, які приваблять та «зігріють» користувачів цього простору.

Анкетування людей у просторі Пасажу.
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Проведення часу
Основною проблемою є те, що люди найчастіше не проводять
вільний час у Пасажі, а просто проходять крізь нього у справах.
Хороший публічний простір, натомість, повинен поєднувати багато
різних функцій, завдяки чому люди могли б проводити там час
по-різному: від швидкого транзиту до тривалих прогулянок.
Скільки часу ви плануєте тут провести сьогодні?
Офлайн:

Онлайн:

Просто проходжу
47,1 %

10 хв.
32,4 %

20 хв.
8,8 %

Просто проходжу
69,7 %

30 хв. Більше 1 год.
2,9 % 8,8 %

10 хв.
24,2 %

20 хв. 30 хв.
3% 3%

Як люди почуваються у просторі
Постійні користувачі Пасажу, яких ми опитували онлайн, критичніше
ставляться до відчуття безпеки, адже краще знають цей простір,
і, ймовірно за все, мали негативний досвід взаємодії в ньому.
Але загалом цей простір здебільшого не викликає побоювань
користувачів.
Як би ви оцінили своє власне відчуття безпеки
в цьому просторі зараз?
Офлайн:
Дуже
погано
2,9 %

Дещо
погано
8,8 %

Нейтрально
17,6 %

Дещо добре
26,5 %

Дуже добре
41,2 %

Не знаю
2,9 %

Онлайн:
Дуже Дещо
погано погано
6,3 % 4,7 %

Нейтрально
43,8 %

Дещо добре
28,1 %

Дуже добре Не знаю
15,6 %
1,6 %

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСАЖУ / ПАСАЖ / СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Що, на думку людей, допоможе їм
почуватися безпечніше
1. Відсутність авто — 32,6%
2. Поліція — 10,9%
3. Охорона — 8,7%
4. Наявність кращого освітлення —8,7%
5. Більше людей — 6,5%
Окремо варто виділити бажання збільшити кількість охорони та поліції
в Пасажі. Це звичний метод боротьби зі страхом, що насправді
малоефективний, адже концентрація органів безпеки в певному місці
зменшує їхню присутність в іншому, що ніяк не вирішує загальні проблеми
безпеки в публічних просторах. Крім того, надмірна кількість охоронців
та їхня поведінка деяким респондентам тільки заважає почуватись
безпечніше. Ось приклади відповідей:
«Отсутствие приездов депутатов с охраной»
«Наглость некоторых охранников и водителей к простым людям
надо сбавить»
«Відсутність депутатських зустрічей з чеченьскими охоронцями»

Додаткові відповіді:
6. Поведінка охорони — 6,5%

11. Бурульки — 2,2%

7. Камери — 4,3%

12. Дерева — 2,2%

8. Демократичний заклад — 4,3%

13. Торгівці — 2,2%

9. Благоустрій подвір’їв — 2,2%

14. Відсутність циган — 2,2%

10. Дах — 2,2%

15. Відсутність безхатченків — 2,2%

41

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСАЖУ / ПАСАЖ / СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Асоціації, що описують простір
Ці якості вже сформовані в уявленні користувачів, отже на їхній основі
можна розвивати і сам простір, зберігаючи та підсилюючи образ Пасажу:
1. Краса — 9,6%
2. Розкіш — 7,3%
3. Історія — 5,1%
4. Дорого —3,9%
5. Центр — 3,4%

Додаткові відповіді:
6. Затишно — 3,9%

15. Шопінг — 1,7%

7. Пафос — 3,9%

16. Паркування — 1,7%

8. Архітектура — 3,4%

17. Простір — 1,7%

9. Тиша — 3,4%

18. Сірий — 1,7%

10. Гроші — 3,4%

19. Некомфортно — 1,7%

11. Спокій — 2,2%

20. Фото — 1,1%

12. Магазини — 2,2%

21. Спогади — 1,1%

13. Еліта — 2,2%

22. Старовина — 1,1%

14. Мода — 2,2%

42

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСАЖУ / ПАСАЖ / СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

43

Нереалізовані потреби
Ключовими потребами в просторі люди зазначили: посидіти, гуляти і пити
каву. Хоча останні дві речі можна робити навіть у самому просторі Пасажу,
люди описують ці можливості як бажані.
Посидіти і справді ніде: в Пасажі немає жодної лавки. Бажання гуляти може
бути викликано конфліктом з автомобілями. Пити каву — через наявність
лише двох кафе: «Будинку кави» і «Волконського», які схожі за типом,
ціновою та сервісною політикою.
Також варто відзначити відповіді про те, що людям було б цікаво дізнатися
більше про місце та історію Пасажу, а також побачити перелік інших
цікавих місць та точок тяжіння, що знаходяться поруч:
«Посидіти та подивитись на будинок; почитати про історію
цього місця»
«Побачити стелу з місцями, куди можна вирушити»
Що б ви хотіли робити в просторі Пасажу?
Паркування
2,4 %

Посидіти
28,9 %

Гуляти
19,3 %

Кава
15,7 %

Шопінг
9,6 %

Культурні Жити
заходи
7,2 %
7,2 %

Спорт
4,8 %
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