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ПРОТОКОЛ NЬ

наради з пiдвищення безпеки пасажирiв на окремk_х зупинках громадського
транспорту Щнiпровського району

19.0з.202|

Присутrri: Якубовський Д. О., Ментус В.
Мелещук О.

Пiсля обговорення вирiшили:

м. КиТв, .Щнiпровський р-н

М., Дсрдука П. В., Кушнiрук О.,

1. КП <I_{eHTp органiзацiТ дорожнього руху) у порядку експерименту
розробити та надати до Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури схему
органiзацii дорожнього руху з облаштування елементами безпеки зупинки
громадського транспорту <Просп. Алiшера Навоi> на бульв. Перова у напрямку
}UM <Тросщина> (зразок схеми додасться), у якiй передбачити:

- встановлення направляючого пiшохiдного огородження;
- встановлення острiвця безпеки з напрямними стовпчиками.

Вiдповiдальний: Чернiй В. Д.
TepMiH: 2З.04.202l

2. КП <I]eHTp органiзацii дорожнього руху> у порядку експерименту
розробити та надати до ,Щепартаменту транспортноi iнфраструктури схему
органiзацiT дорожнього руху з облаштування елементами безпеки зупинки
громадського транспорту кАвторинок)) на бульв. Перова на примиканнi вулицi
С. Стальського у напрямку проспекту Визволителiв (зразок додаеться), у якiй
передбачити:

- встановлення направляючого пiшохiдного огородження;
- встановлення острiвця безпеки з напрямними стовпчиками.
Вiдповiдальний: Чернiй В. Д.
TepMiH: 26.04.202I
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З. КП <I]eHTp органiзацii дорожнього руху) у порядку експерименту
розробити та надати до Щепартаменту транспортноi iнфраструктури схему
iнженерного облаштування зупинки громадського транспорту
кДвтобусний парк) на вулицi Празькiй у напрямку вул. В. Сосюри (зразок
схеми додаеться), у якiй передбачити:

- влаштування бордюрного KaMHIo Mix< проТзною частиною та зоною
посадкового майданчику 0,2 м;

- вiдокремлення бордrорним камнем зони посадкового майданчика та зони
очiкування пiдвищенням 0,2 м;

- влаштування ширини зони посадкового майданчика та зони очiкування не
менше нiж по 2 м;

- нанесення експеримент€Lпьноi розмiтки, яка буле позначати зону
посадкового майданчика;

- влаштування пандусу;
- встановлення iнформацiйного панно для пасажирiв з наступною

iнформацiею <Увага експеримент! Заборонено виходи^ги на зону посадкового
майданчика позначеного дорожньою розмiткою (вiдобразити розмiтку) до
прибуття громадського транспорту).

Вiдповiдальний: Чернiй В. Д.
TepMiH: 27.04.202|

4. КК <КиТвавтодор)), КП ШЕУ Щнiпровського району та
КП <КиТвпастранс)) за результатами виконання пунктiв l, 2, З цього протоколу
бути готовими виконати роботи з впровадження вищез€lзначених схем.

Вiдповiдальний: Федоренко О. В., Бойко С. П., Левченко Д. В.
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