
 

ІНФОРМАЦІЯ  

щодо проведення електронного громадського обговорення 

щодо перенесення напрямку руху маршрутних автобусів №150, 504 та 191  

з вул. Миколи Лаврухіна  
 

 

Електронне обговорення ‒ 20.01-03.02.2020    м. Київ 

 

Офіційний інтернет-портал Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації у складі офіційного порталу м. Києва (Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)) ‒ https://desn.kyivcity.gov.ua/ - розділ 

«Громадські обговорення» ‒ https://desn.kyivcity.gov.ua/content/gromadski-

obgovorennya.html 

 

Питання: внесення змін до шляху слідування таксомоторних маршрутів №№ 150 

(ст.м. «Почайна» – вул. Милославська), 191 (вул. Милославська – ст.м. 

Лісова) та 504 (ст.м. «Дарниця» – вул. Милославська) по вул. 

Лаврухіна. 

 

Мета:  вивчення громадської думки щодо вищезазначеного питання. 

 

Учасники електронного громадського обговорення: мешканці Деснянського 

району міста Києва 

 

Сектор з питань розвитку транспортної інфраструктури Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації, на звернення мешканців 

Деснянського району міста Києва, у період з 20 січня по 3 лютого 2020 року на 

офіційному інтернет-портал Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації у складі офіційного порталу м. Києва (Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)) ‒ https://desn.kyivcity.gov.ua/ ‒ розділ 

«Громадські обговорення» ‒ https://desn.kyivcity.gov.ua/content/gromadski-

obgovorennya.html та у соціальній мережі «Facebook» на сторінці Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

(https://www.facebook.com/desn.rda/?ref=bookmarks) оприлюднив оголошення щодо 

електронного обговорення для вивчення громадської думки деснянців стосовно 

перенесення напряму руху маршрутних таксі №№ 150,  

504, 191 по вул. Миколи Лаврухіна таким чином, щоб виключити рух маршрутних 

транспортних засобів по вул. Лаврухіна та організувати його  

по вул. Градинській. 

Зауваження та пропозиції приймалися на електрону адресу Сектора з питань 

розвитку транспортної інфраструктури Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації: sprti_desnrda@kmda.gov.ua. 

За вказаний період надійшло на електрону адресу 24 звернення, з них: 

- 18 осіб висловились проти перенесення маршрутів,  

- 6 осіб висловились за перенос маршрутів на вул. Градинську,  

- 8 осіб (із 24, які звернулися) також висловились за те, щоб зробити 

односторонній рух по вул. Лаврухіна. 
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Окрім цього повідомляємо, що до Деснянської райдержадміністрації 

надійшла заява від мешканців будинку 15/46 по вул. Миколи Лаврухіна, які 

категорично проти переносу напрямку руху маршрутних таксі (зібрано підписів - 

90 осіб). 

Також у коментарях на сторінці Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації у соціальній мережі «Facebook» залишено  

302 коментарі, з них конструктивні з пропозиціями: 

- 91 коментар проти переносу напряму руху маршрутних таксі; 

- 35 коментарів за перенос напряму руху маршрутних таксі;  

 

Всього взяло участь у обговорені – 416 осіб. 

Висловили думку проти переносу руху маршруту – 199 осіб. 

Висловили думку за перенос руху маршруту – 41 осіб. 

Заборонити паркуватися на проїзній частині – 38 осіб. 

 

Підбиття підсумків електронного громадського обговорення.    

 

Прийняття резолюції 

Більшість учасників електронного обговорення висловили думку проти 

переносу напрямку руху маршрутних таксі №№ 150, 504, 191. 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація враховуючи думку 

мешканців Деснянського районну ініціює направлення листа до Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з пропозицією розглянути вирішення 

проблем вул. Миколи Лаврухіна з врахуванням інформації електронного 

громадського обговорення. 

 

 

Завідувач сектором з питань розвитку 

транспортної інфраструктури                                             Сергій КОМПАНЕЦЬ 

 


