ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації
_______________ В.Мондриївський
Протокол
громадського обговорення серед жителів та підприємців стосовно транспортної
схеми на Андріївському узвозі
від 10.11.2014
Присутні:
Мондриївський В.М – голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації;
Дубовик М.Г.- перший заступник голови Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації;
Сабардіна Л.М. – начальник відділу культури;
Писарук А.Р. – начальник управління містобудування та архітектури;
Блюміна В.М. – начальник відділу торгівлі та споживчого ринку;
Крикун А.Є. – заступник директора комунального підприємства «Поділблагоустрій»;
Година Т.Г. – головний спеціаліст КП «Поділ-благоустрій»;
Сеніч І.М. – директор КП «Центральний»;
Свінов Є.В. – представник Київського академічного театру на Подолі;
Семесюк Р.В. – голова ГО «Алея вільних художників»;
Фартушна Л.П.- директор художнього салону «Фортуна»;
Нікітіна Ю.М. – громадський активіст, консультант ТОВ «Еста –Холдінг»;
Кириченко В.В. – головний інженер ТОВ «Воздвиженський»;
Даневська С.В. – директор ТОВ «Світлиця»;
Коті І.Д. – представник ТОВ «Андріївський узвіз»;
Суліковська І. – підприємець Андріївського узвозу;
Мацкевич О.Е. – заступник голови Громадської організації «Київські митці»
Руковіцин С.В. – мешканець Андріївського узвозу;
Крошка В.І. - мешканець Андріївського узвозу;
Бірюкова Г.Ю. - підприємець Андріївського узвозу;
Карпов Р.А. - підприємець Андріївського узвозу;
Артеменко М.Л. – представник ТОВ «Тодес»;
Брєй О.В. – мешканець, власник галереї на Андріївському узвозі;
Дьомін С.В. – радник при Департаменті містобудування та архітектури
Київської міської державної адміністрації;
Петриченко А.І. – директор КП «Інженерний центр»;
Майборода В.С. – мешканець Андріївського узвозу;
Зеленський В.Б. – головний спеціаліст КП «Інженерний центр»;
Бедякін В.Н. – представник НДІ «Укрпроектреставрація»;
Букшей А.С. – мешканка Андріївського узвозу;
Литус В.Ф.- представник підприємців з Андріївського узвозу, 38;
Караул Г.Ю. – представник підприємців з Андріївського узвозу, 2г;

Філіпов Д.В. – мешканець Андріївського узвозу;
Селівонік О.М. – представник ГО «Київські митці»;
Клочкова Н.М. – керівник ГО «Художники, майстри й аматори Андріївського
узвозу»;
Данилюк Д.О. – начальник відділу управління транспорту Департаменту
транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації;
Генсицька-Семенсова І.Б.- завліт Київського академічного театру «Колесо»
Розглянули питання:
- впорядкування руху транспортних засобів за допомогою встановлення
автоматизованих механізмів доступу (боллардів).
Виступили:
1. Перший заступник голови Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації Дубовик М.Г. запропонував надати екстреним службам пульти
дистанційного управління боллардами.
Відповідальний – Ю. Нікітіна
2. Представник майстрів та підприємців Андріївського узвозу О. Мацкевич
запропонував додати до переліку осіб, що мають право безкоштовно отримати
пульти управління боллардами, 13 представників майстрів та підприємців
вулиці (12 голів секторів Узвозу та представника "Алеї Художників").
Представник спонсора проекту, компанії "Еста Холдинг" А. Глівінський
погодився з пропозицією. Перелік всіх осіб, що мають право на отримання
таких пультів буде складено координатором громадського обговорення проекту
Ю. Нікітіною та погоджено зі спонсором та замовником проекту до 08.12.2014
Відповідальний – Ю. Нікітіна

3. Представник мешканців вулиці запитав, які санкції можуть бути застосовані
до порушників нових правил руху вулицею. Представник КП "Поділ благоустрій" А. Крикун погодився адресувати це питання ДАЇ Подільського
району та наголосив на необхідность у будь-якому разі інформувати про це
служби ДАЇ та 1551. Координатором громадського обговорення проекту Ю.
Нікітіною було запропоновано також робити фото та відеофіксацію для
подальшої передачі матеріалів у ДАЇ та публікації в фейсбук-групі "Публічна
пережа Андріївського узвозу".
Відповідальний – нач. відділу ДАІ Подільського району Костенко О.О.

4. Представники громадськості наголосили на необхідность додаткового
інформування киян про введення нової дорожньо-транспортної схеми

Андріївського узвозу за допомогою муніципальних ЗМІ. Представники
Подільської РДА та КП "Поділ Благоустрій" погодилися з необхідністю такого
інформування.
Відповідальний – Крикун А.Є.

5. Представники громадськості поставили запитання щодо того, що буде
відбуватися з болардами у разі відключення електроенергії на Андріївському
узвозі. В результаті обговорення представники громадськості та представник
КП "Інженерний центр" В. Зелінський погодилися, що в такому випадку
болларди повинні автоматично опуститися.
Відповідальний - за внесення відповідного коментаря до технічного завдання В. Зелінський.

6. Представник громадськості вулиці О. Брей зазначив, що у разі створення у
нижньому кварталі Узвозу можливості для стоянки автомобілів мешканців
вулиці, потрібно встановити на тротуарах нижнього кварталу клумби, або інші
об'єкти, що перешкодять паркуванню автомобілів безпосередньо на тротуарах.
Відповідальний – Крикун А.Є.

7. Представники громадьскості запропонували дозволити стоянку автомобілів
на проїжджій частині всієї вулиці. Представники РДА Подільського району М.
Дубовик, Управління транспорту Д. Данилюк та КП "Поділ -благоустрій" А.
Крикун разглянуть цю пропозицію, та повідомлять громадскість про
колегіальне ріщення з цього приводу на другому етапі громадсбкого
обговорення проекту 14.11.2014.
Відповідальний – Крикун А.Є.

8. Представник громадськості Є. Любович наголосив на обов'язковості
підготування офіційного розпорядження Подільської РДА про порядок роботи
боллардів на Андріївському узвозі та громадського обговорення такого
розпорядження.
Відповідальний – Крикун А.Є.

9. Представник громадськості Р. Карпов зазначив, що відсутність прозорої
процедури придбання пультів управління боллардами може призвести до
зловживань (наприклад будь-яка компания чи організація Узвозу може
придбати велику кількість таких пультів та роздати або продати людям, що не є
мешканцями або працівниками організацій вулиці). Представники компанії
"Еста-Холдинг" та КП "Інженерний центр" погодилися з необхідністю розробки
такої процедури.
Відповідальні - Ю. Нікітіна та В. Зелінський

10. Представник галереї "Карась Gallery" Є. Карась та представник готелю
"Воздвиженський" запропонували змінити точку встановлення болларду на вул.
Воздвиженський через те, що запропонована точка встановлення не дозволяє
автомобілям здійснити розворот. Представник Управління транспорту Д.
Данилюк прийнала пропозицію до уваги. Рішення Управляння транспорту з
цього приводу буде обговорено з громадскістю на другому етапі громадського
обговорення проекту 14.11.2014.
Відповідальні - Д. Данилюк та Ю.Нікітіна

11. Головний інженер музею Кавалеридзе повідомив про необхідность
терміново маркувати всі електрощитові Андріївського Узвозу відповідними
позначками, наголосивши на небезпеці для життя і здоров'я відвідувачів вулиці,
що викликана відсутністю таких позначок. Голова Подільської районної
адміністрації В. Мондрієвський погодився з такою необхідністю.
Відповідальний – Крикун А.Є.
Вирішили:
Всі присутні одноголосно запропонували доопрацювати питання щодо
впорядкування руху транспортних засобів за допомогою встановлення
автоматизованих механізмів доступу (боллардів) на наступному засіданні
громадських обговорень.

Протокол вів

Крикун А.Є.

