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Протокол № 2 

засідання робочої групи з розробки схеми торговельних місць на Андріївському 
узвозі у Подільському районі міста Києва  

 
                                                                                                             від 08.10.2014 
 
Присутні: 
Блюміна В.М. – начальник відділу торгівлі та споживчого ринку; 
Березницький Є. – мистецтвознавець, юрисконсульт; 
Крикун А.Є. – заступник директора комунального підприємства «Поділ-
благоустрій»; 
Шрамченко О.Г. – начальник відділу продовольчих ресурсів  управління 
торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
Київської міської державної адміністрації; 
Мацкевич О.Е. – заступник голови Громадської організації «Київські митці» 
Хаматов В.О. – Президент Громадської організації  «Асоціація артгалерей 
України»; 
Клочкова Н.М. – Керівник ГО «Художники, майстри й аматори Андріївського 
узвозу» 
Відсутні: 
Ткаченко Н.– мешканка  Андріївського узвозу, Дьомін С.В. – радник при 
Департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної 
адміністрації; Нікоряк О.Д. – в.о. начальника управління охорони культурної 
спадщини Київської міської державної адміністрації 

Розглянули питання: 
- опрацювання схеми розміщення торговельних місць на Андріївському узвозі з 
пропозиціями Громадських організацій «Асоціація артгалерей України», 
«Художники, майстри й аматори Андріївського узвозу», «Київські митці» щодо 
внесення змін до схеми розміщення для внесення на затвердження на 
черговому засіданні Координаційної ради. 
Виступили:       
1. Президент Громадської організації  «Асоціація артгалерей України» 
Хаматова В.О. запропонував внести зміни до схеми щодо кількості 
торговельних місць біля будинків: 
- №38 – 17од., в проекті схеми розташовано 8 од. торговельних місць. 
- №36 – 12од., в проекті схеми розташовано 6 од. торговельних місць. 
- №34 – 20 од. (два ряди), в проекті схеми розташовано 8 од. торговельних 
місць. 
- №34-в – 9од., в проекті схеми розташовано 8 од. торговельних місць. 



- №21-а – 13од., в проекті схеми розташовано 10 од. торговельних місць. 
- №32 – 21од.(два ряди), в проекті схеми розташовано 4 од. торговельних місць. 
- №30-а – 9од., в проекті схеми розташовано 6 од. торговельних місць. 
- №28-а – 7од., в проекті схеми розташовано 4 од. торговельних місць. 
- №26 – 9од., в проекті схеми розташовано 2 од. торговельних місць. 
- №24 – 10од., в проекті схеми розташовано 6 од. торговельних місць. 
- №22 літера А – 14од. (з огорожею) (на даній території працюють всі майстри 
та художники), в проекті схеми розташовано 4 од. торговельних місць. 
- №22А літера Б – 6 од., в проекті схеми розташовано 4 од. торговельних місць. 
- №22Б – 7 од., в проекті схеми розташовано 8 од. торговельних місць. 
- зона гори «Уздихальниця» до літнього кафе «Едем на узвозі» - 39од., в проекті 
схеми розташовано 26 од. торговельних місць. 
- №20А зона біля будинку «Театр на Подолі» - залишити вільний прохід, в 
проекті схеми розташовано 6 од. торговельних місць. 
- №20Б зона біля будинку «Театр на Подолі» - залишити вільний прохід, в 
проекті схеми розташовано 6 од. торговельних місць. 
- №13Б – 3од., в проекті схеми торгівельні місця відсутні. 
- №18 – 8од., в проекті схеми розташовано 6 од. торговельних місць. 
- №14/16 – 12од. (дана територія частково приватна власність), в проекті схеми 
розташовано 14 од. торговельних місць. 
- №11А – 0 од., в проекті схеми розташовано 6 од. торговельних місць. 
- №10-12 – 25од.(два ряди), в проекті схеми розташовано 8 од. торговельних 
місць. 
- №9 – 9од., в проекті схеми розташовано 6 од. торговельних місць. 
- №10А – 8од., в проекті схеми розташовано 4 од. торговельних місць. 
- зона театру «Колесо» - 0од., в проекті схеми торгівельні місця відсутні. 
- зона від театру «Колесо» до Боричевого Току – 23од. в проекті схеми 
розташовано 12 од. торговельних місць. 
- від будинку №7А до Боричевого Току – 20од., в проекті схеми розташовано 12 
од. торговельних місць. 
- №4/26 – 17од., в проекті схеми розташовано 14 од. торговельних місць. 
- зона від Боричевого Току до вул.Покровська – 0од., в проекті схеми 
розташовано 26 од. торговельних місць. 
- №2В – 11од.(два ряди до музею однієї вулиці), в проекті схеми розташовано 4 
од. торговельних місць. 
- №2Б – 0од. (музей), в проекті схеми розташовано 8 од. торговельних місць. 
- №2А – 13 од. (два ряди), в проекті схеми розташовано 2 од. торговельних 
місця. 
2.  Керівник ГО «Художники, майстри й аматори Андріївського узвозу» 
Клочкова Н.М. запропонувала включити до схеми додатково 2 од. торговельних 
місця біля будинку №36-в, в проекті схеми розташовано 2 од. торговельних 
місця. 
3. Заступник голови Громадської організації «Київські митці» Мацкевич О.Е. 
запропонував включити до схеми 4 од. торговельних місць біля будинку №34-
А, в проекті схеми торговельні місця відсутні. 



4. Заступник голови Громадської організації «Київські митці» Мацкевич О.Е. 
запропонував біля огорожі Андріївської церкви включити до схеми 14 од. 
торговельних місць в проекті схеми торговельні місця відсутні. 
5. Мистецтвознавець, юрисконсульт Березницький Є. звернув увагу на те, що 
встановлення торговельних місць біля огорожі Андріївської церкви буде 
порушенням охоронної зони та буде псувати естетичний вигляд схилів біля 
Андріївської церкви. 
6. Заступник голови Громадської організації «Київські митці» Мацкевич О.Е. 
запропонував розміщувати частину торгівельного обладнання на проїжджій 
частині. 

7. Пропозиції Президент Громадської організації  «Асоціація артгалерей 
України» Хаматова В.О. щодо внесення змін до схеми щодо кількості 
торговельних місць - всього 342од., пропозиції заступника голови Громадської 
організації «Київські митці» Мацкевича О.Е. щодо включення до схеми 18од. 
торговельних місць, пропозиції керівника ГО «Художники, майстри й аматори 
Андріївського узвозу» Клочкової Н.М. включити до схеми додатково 2 од. 
торговельних місця та кількості торговельних місць, які є схемі розміщення 
Департаменту містобудування та архітектури – 240 од. в подальшому винести 
на затвердження чергового засідання Координаційної ради. 

Протокол вів           Крикун А.Є. 


