
жовтень-листопад 2020р.

ЗВІТ
з проведених громадських консультацій

щодо планування скверу по вул. Тверський
тупік та вул. Ігоря Брановицького, 7а в

Печерському районі м. Києва



Учасники
Публічні консультації проводилися Управлінням екології та природних ресурсів м. Києва
та КО "Київзеленбуд" за підтримки Ради Європи в рамках впровадження Проєкту
«Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні»



Учасники
За участі активної громади прилеглих будинків до території скверу по вул.
Тверський тупік та вул. Ігоря Брановицького, 7а



1. Картування зацікавлених сторін (відповідно до

методології The Consultation Institute)

2. Аналіз потреб громади за соціологічними методами

(анкетування, інтерв'ювання)

3. Просторове дослідження території

4. Моделювання сценарію розвитку території (відповідно до

потреб громади та кращих європейських практик)

Методологія



1. Аналіз території (історична довідка)

2. Аналіз потреб громади

3. Пропозиції (SWOT аналіз території: проблематика і

рішення)

4. Рекомендації по плануванню скверу для написання

технічного завдання на проєктування

Структура звіту



1. Центр міста Києва.
2. Територія розташована по вул.Тверськи́й тупик  в Печерському районі в
місцевості Саперне поле, в історичному ареалі міста.
3. Межує з історико-архітектурною пам’яткою - Нова́ Пече́рська форте́ця (XVIII–XIX
століття), Васильківське укріплення.
4. Територія "лакомий шматочок" для незаконної забудови з 2018 року.
5. З 2015 року мешканці активно боряться за створення зеленої зони вздовж валу.
6. Територія є некомфортною, і небезпечноюне тому не використовується
мешканцями прилеглих будинків.

 Історична довідка



Протягом 2015-2020 рр. щодо збереження і розвитку території було

проведено більше десятка акцій, робочих зустріч з  пропозиціями:

- зберегти історичну територію від незаконної забудови;

- навести лад з незаконними боксовими гаражами і цегляними

сараями;

- створити сквер вздовж валу

Було подано відповідний проєкт "Відновлення частини

Васильківського валу Печерської фортеці і створення скверу"

до Громадського бюджет м. Києва, який набрав 704 голосів.

Активність за остані 5 років
по цій території



Нарада щодо створення скверуАкція проти незаконної забудови

Активність за остані 5 років
по цій території



Створено проєкт Рішення щодо відведення ділянки під сквер

Активність за остані 5 років
по цій території



Онлайн анкетування - 15 питань



Гендерний та віковий баланс



Аналіз репрезентативності за
сферою діяльності



Побажання громадськості щодо
прив'язки дизайна до Печерської фортеці



Що хотіли би бачити в сквері
після реконструкції



Яким має бути ваш сквер мрії?



Просторовий аналіз та результати
воркшопу



1. Межа однієї частини скверу з

іншою (незаконні боксові гаражі)

2. Зона "археологічних

досліджень"

3. Прогулянкова зона (транзит)

4. Територія офісної будівлі (заїзд

і парковка)

5. Зона відпочинку
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Просторовий аналіз території
   Щоб охопити і зрозуміти досліджувану території, ми з активною
громадою розділили її перед початком воркшопу на 5 умовних зон:

4 5



Зона "археологічних досліджень"Межа між частинами скверу

Просторовий аналіз території



Територія офісної будівліПрогулянкова зона (транзит)

Просторовий аналіз території



Зона відпочинку

Просторовий аналіз території



- Простір не пристосований для відпочинку і є небезпечним

- Не має освітлення і схований за бетоним парканом

- Хащі, сміття і цегляні сараї

- Можливість незаконної забудови

- Офісна будівля, яка ділить територію скверу

- Невизначенність з розкопками

- Не затверджено Рішення про створення скверу

- Межує з територією КНУКіМ

- Межує з майстернями

- Межує з прибудинковими територіями

Висновки



Онлайн воркшоп. Зображення з екрану

Воркшоп.



Strengths (Сильні сторони) Weaknesses (Слабкі сторони)

- зручне розташування ( центр міста)

- пам'ятник національного значення

- музей "Київська Фортеця" - відведена

частина межуючої території

- нововиявлена археологічна пам'ятка -

патерна

- тихе місце

- КНУКіМ та КУК (культурний відпочинок)

- сильна, згуртована Громада мікрорайону

- майстерні Спілки художників і скульпторів

- "двіж" по легалізації скверів - залученість

депутатів різних рівнів

- пішохідна доступність для мешканців

мікрорайону

- зручне розташування ( центр міста)

- КНУКіМ та КУК - можливі конфлікти із

відвідувачами (студентами)

- межуючі території з різним статусом/різні

власники (Київська фортеця, ОСББ,

Поплавський, Київенерго і тд)

- немає навігації

- межує з нерухомістю - "сараями" в

занедбаному/аварійному стані, на місці яких

забудовник планує побудувати ЖК

- межує з територією, на якій розташовані

незаконні боксові гаражі, на цю територію

видано МУО НАН України під будівництво

- територія барєрна (важко доїхати, проїхати)

Воркшоп. SWOT - аналіз



  - створення інклюзивного громадського

простору

  - об'єднання в єдину рекреаційну зону частин

скверу інших прилеглих ділянок (вали

Васильківського укріплення, територія НАН,

частина пам'ятки уздовж гуртожитку

Університету культури і далі і т.д.)

  - відкриття туристичного маршруту до

комплексної пам'ятки - Васильківське

укріплення Київської фортеці, в т.ч.до

нововиявленої патерни

  - сценарії перебування + логістика (в тчт

транспортна) та навігація.

  - проведення конкурсу на розробку проекту

(задля розробки кращого проекту, в тч

розглядати як елемент комунікації).

розглянути варіанти дипломних/курсових

робіт студентів інституту/університету

культури щодо благоустрою парку

  - влаштувати багатофункціональний мікро

ХАБ (кавярна, туалет, пост охорони, та ін.) -

задля догляду за територією - створення

зрозумілої навігації

Opportunities (Можливості)

Воркшоп. SWOT - аналіз



  - забудова території, - як наслідок - можлива

руйнація пам'ятки і існуючих будинків,

транспортний коллапс і т.п.

  - процедурні та бюрократичні загрози зі

сторони київської адміністраціїї щодо

влаштування скверу

  - вандалізм - через специфічні цільові

аудиторії (хулігани, молодь і тд)

 - парковка

Threats (Загрози)

Воркшоп. SWOT - аналіз



-  передбачити обовязкове освітлення, відеонагляд, "тревожная кнопка",

патрулювання тощо

-  укласти Договір із Університетом щодо забезпечення порядку, нагляду

на їх ділянці

- розглянути можливість викупу "нерухомості" для суспільних потреб

- повернути земельну ділянку місту (компенсація НАН України - надання

ділянки в іншому місці); скасування МУО і  приєднання ділянки до скверу

- відведення охоронної зони, уточнення паспорту пам'ятки,

унеможливнення видачі МУО

- підтримка інституцій (Рада Європи, Мінкульт, інші пам'яткоохоронні

організації, ЗМІ, депутати тощо) задля пришвидшення процесу організації

скверу

- заборона на вигул (окремий майданчик для вигулу на території скверу 1)

Пропозиції від мешканців



- потреби мешканців прилеглих будинків
- історична цінність
- туристична привабливість
- збереження єдиної  зеленої зони в цьому мікрорайоні

Одна з головних цінностей - тихе
місце, тому обєкти мають
розміщуватись так, щоб не
заважати спокою мешканцям

Категорично не має бути
ані кінотеаторів під
відкритим небом,  ані

сцен

Територія має динамічно
розвиватись, бути

багатофункціональною,
всесезонною

Визначення головних
пріоритетів при плануванні території



Категорично ні:

- кінотеатру від відкритим небом

- сценам

- лавочкам, розташованим поблизу будинків

Що має бути в сквері, а що - ні



Рекомендації щодо планування скверу
по вул. Тверський тупік та вул. Ігоря
Брановицького, 7а в Печерському

районі м. Києва



Користувачі простору: пішоходи, велосипедисти, люди з інвалідністю

Пріоритетність: пішохід

Такий простір - безбар'єрний, де розділення рухів відбувається завдяки

тактильними смугами і відповідним покриттям

Приклади влаштування доріжок

 Сквер з пішохідно-транзитною
функцією, туристичною складовою і зоною відпочинку



Використання візуальних матеріалів "URBANDESIGN"

Рекомендації



Облаштування
безбар'єрного пішохідного
переходу

Встановлення туристичних
інформаційних стендів
(навігація)

Туристична зона ПАТЕРНИ

Створення автентичного
арт-об'єкту

Облаштування дитячого
ігрового простору "лінійного"
типу

Організація хабу з
вбиральнями і кафе на
місці цегляних сараїв

Облаштування "зелених"
паркувальних місць
(екопарковка) біля офісної
будівлі

Багатофункціональна
спортивна зона

Використання візуальних матеріалів "URBANDESIGN"

Рекомендації



Драфт ТЗ



Драфт ТЗ



Драфт ТЗ



Дякуємо, Києве
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