
Антикишені / Безпечніші переходи завдяки 
антикишеням 

1. Назва проекту*  

Облаштування антикишень - безпекових і антипаркувальних зон поруч з 
пішохідними переходами. 

5. Короткий опис проекту*  
(не більше 50 слів) 

Створення безпекових зон для пішоходів перед наземними пішохідними 
переходами. За рахунок звільненого від автівок простору водії завчасно та краще 
бачитимуть пішоходів, які наближаються до переходів.  

 
6. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності 
реалізації проекту)* 

Проблема, яку ми хотіли б вирішити, тісно пов’язана з порушенням правил 
паркування транспортних засобів. Зокрема, нерідко порушується пункт ПДР 15.9г, 
в якому вказано, що зупинка і стоянка може здійснюватись не менш ніж за 10 
метрів від наземного пішохідного переходу. Паркування на ближчій відстані, яке 
нерідко все ж трапляється у Києві, становить загрозу для пішоходів, а також для 
водіїв в разі застосування екстренного гальмування, так як пішохід з’являється на 
дорозі з-за припаркованого автомобіля раптово. 

7. Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його 
обґрунтування* 

Світова практика, окрім свідомого виконання ПДР водіями та контролю з боку 
поліції, має також інженерні рішення цієї проблеми. Пропонується створити так 
звані “антикишені” - виступи тротуарів безпосередньо перед пішохідними 
переходами, що створить очевидне зонування простору - де можна паркуватись, а 
де це вже заборонено. А також візуально звужує проїжджу частину, спонукаючи 
водіїв бути більш обережними. 

8. Ключові показники оцінки результату проекту  
(показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної 
реалізації проекту) * 
В разі, якщо “антикишені” з’являться на перехрестях, де зараз часто трапляються 
конфлікти - ми очікуємо зменшення кількості ДТП та спричинених ними травм на 
цих переходах. 



9. Соціальна ефективність проекту та його 
загальнодоступність 
(наприклад, інклюзивність, кількість потенційних користувачів проекту, в тому числі 
безоплатно, інформація про те, яким чином забезпечується загальнодоступність проекту, 
зокрема, опис та кількісні показники тощо) * 
Реалізація проекту значно підвищить безпеку дорожнього руху в околі пішохідних 
переходів, де буде імплементовано “антикишені”. Краща видимість для водіїв, а 
також зменшення небезпечної ділянки для пішоходів (ширини проїжджої частини в 
місці переходу) зробить перехід значно зручнішим і безпечнішим для 
маломобільних громадян. Також вирішиться проблема, коли по деяким пішохідним 
переходам зараз взагалі неможливо пройти з дитячим візочком через надмірну 
запаркованість. 

10. Бюджетна ефективність проекту  
(наприклад, збільшують видатки бюджету (після реалізації потребують подальшого 
фінансування), проект може бути самоокупним (у такому разі зазначити за рахунок яких 
джерел), реалізація проекту може призводити до економії бюджетних коштів тощо)* 
Створення “антикишень” матиме непрямий вплив на видатки бюджету. Так, 
зменшення ймовірності ДТП тягне за собою й потенційне зменшення заторів. 
Також водії, що зараз паркуються на переходах (де, звичайно ж, не обладнано 
паркомісця) муситимуть шукати дозволені місця за паркування і сплачувати за них 
згідно встановлених тарифів. 

11. Інформація щодо інноваційності проекту 
Для Києва проект є іноваційним, подібні рішення в столиці ще не застосовувались. Однак 
подібні рішення вже впроваджені в Івано-Франківську та Львові. 

12. Очікуване фінансування з бюджету міста Києва* 
400 000 грн 

13. Інформація про співфінансування (співучасть) у 
проекті(обсяг додаткових коштів (матеріальних ресурсів), 
етапність виконання робіт та інша інформація) 
Кошти бюджету міста 

14. Очікуваний термін реалізації проекту* 
9 місяців 
 

15. Орієнтовний план заходів з реалізації проекту 
(календарний план робіт та/чи послуг, які необхідно придбати для реалізації проекту) 
Проведення погоджувальних зустрічей - січень-лютий 

Проведення необхідних обстежень та замірів - лютий-березень 

Підготовка та погодження розпорядження КМДА  - березень-квітень 

Проектування (розробка схем ОДР) - квітень-червень 

Будівництво/облаштування антикишень - червень-серпень 



 

16. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід 
звернути увагу 

Для успішної реалізації проекту потрібно буде враховувати фактичну пропускну 
здатність вулиць. В околі переходу ширина вулиці зменшиться на одну смугу, тому 
це може не сподобатись проектувальникам. Але річ у тім, що в пікові години ця 
смуга і так повністю запаркована, а отже потенційне зменшення проблем біля 
пішохідних переходів сприятиме скоріш підвищенню пропускної здатності в пікові 
години, а не навпаки. 
 

 
 


