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Щодо капітального ремонту аварійного п ід з е м н о г о  

переходу на вул. Зо ї Гайдай, 5 в Оболонському районі 
міста Києва.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Петре Олександровичу!

02.07.2019 року за вашої участі спільно з головою Оболонськоі районної в місті 
Києві державної адміністрації було проведено виїзну нараду та обстеження аварійного 
підземного переходу на вул. Зої Гайдай, 5 в Оболонському районі міста Києва. За 
результатами цієї наради, було прийнято рішення щодо його капітального ремонту. 
Однак, станом на січень 2020 року роботи не виконувались.

На мої депутатські звернення до Департаменту транспортної інфраструктури про 
інформування щодо строків виконання таких робіт було надано відповідь, що 
Департаментом економіки та інвестицій відхилено пропозицію щодо включення даного 

об'єкту до переліку об'єктів, які будуть фінансуватись у 2020 році
Свою відмову Департамент економіки та інвестицій мотивус тим, що даний ос  - і-1 

не відповідає наступним критеріям: не є пусковим об'єктом, не є перехідним об єктом м 
об'єктом на який у минулому році було витрачено бюджетні кошти на розробку проект ніч 

документації.
. На даний момент, на об'єкті вжито протиаварійні заходи (встановлено металеві
підпірні конструкції) які перешкоджають проходу пішоходів та руху маломобільних груп 
Даний підземний перехід є ключовою пішохідною артерією яка з'єднує шостий 
мікрорайон зі станцією метро «Мінська». Враховуючи щільність руху пішоходів, тимчасові 
підпірні конструкції можуть складати загрозу безпеці пішоходів.

Враховуючи вищевикладене, прошу вашого сприяння у вирішенні питання 
капітального ремонту аварійного підземного переходу на вул. Зої Гайдай, 5 у поточному 

році.

Додаток: копія листа Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 12 2019 
№053-12614 на 1 аркуші.

З повагою

Депутат Я. Костенко
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Ш ановна Людмило Василівно!

У Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) опрацьовано Ваші депутатські звернення від 25.11.2019 
№№ 08/279/08/043-4301 та 08/279/08/043-4302 стосовно включення до 
адресного переліку об’єктів капітального ремонту, в межах затверджених 
бюджетних призначень на 2020 рік, просп. Героїв Сталінграда та підземного 
пішохідного переходу на вул. Зої Гайдай біля будинку № 5 у Оболонському 
районі.

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ВІДПОВІДНО ДО розпорядження ВИКОнаВЧ' >! О яіМ.ії'.
Київської міської ради (Київської міської державної а д м тк л  ран и ; 
13.03.2019 № 427 «Про капітальний ремонт об'єктів, т о  фінанс\ п  ься \ 
році за рахунок бюджетних коштів по Д епартамент  'і ранспор і по: 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)» передбачено виконання робіт по о<Тгкі\ 
«Капітальний ремонт просп. Героїв Сталінграда у Оболонськом\ райони;

Н а замовлення КК «Київавтодор» у поточному р о т  по з н а ч е н о  
об’єкту розроблено проектно-кошторисну документацію та передано п і::; 
проходження комплексної державної експертизи.

Під час формування адресного переліку об’єктів капітального ремонту в 
межах затверджених бюджетних призначень на 2020 рік у встановлепом> 
порядку буде розглянута МОЖЛИВІСТЬ СТОСОВНО включення то НЬОГО об’Г І,-!--. 
«Капітальний ремонт просп І ероїв Сталінграда \ ( >бо юпськочг,



І

Стосовно в и ко н а н н я  робіт  В ПІДЗЄМИОМ\ ПНЛ0\1ДПті\ НСІЧ/^ ■; : .. - 
Гайдай біля будинку №  5 інформуємо, що Департамент м — 
інфраструктури листом від  25.10.2019 Щ 053 10752 подано ю  .. іар 
економіки та інвестицій пропозиції щодо к о р и гу в ан н я  розподілн псїіі1  — “  — у О Ц П П Л  р и  М К ) , { | . |  \  £

-  0 році на фінансування капітальних вкладень за рахунок бю дж о'птч 
коштів, у складі Програми економічного і соціального розвитку м К ім на і -  

2018-2020 роки, зокрема передбачення фінансування на виконання роЛм : 
реконструкції вказаного підземного пішохідного переходу.

Однак зазначена пропозиція Департаментом економіки і а інвесіицмї ч. 
врахована, оскільки відповідно до пункту 2 розпорядження виконавчого
™  М1СЬК0Ї Ради (К'иївської міської державної адміністрації)
від 06.08.2019 №  1319 (у редакції розпорядження виконавчої о органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
від 12.11.2019 № 1956) при формуванні інвестиційних мрон,
Програми економічного та соціального р озв ткл  іа бюджсінпч un.ni . 
межах доведених орієнтовних граничних показників видач кін бю.іж.
2020 рік необхідно дотримуватися наступних критеріїв ю об 
забезпечення фінансування пускових об’єктів; перехідних о б ’скп їв га оо-  -  ^  ---------------------- у;V.; и \  і і  о

з високим ступенем будівельної готовності: об’єктів, на розробку проектно 
документації, по яких були витрачені бюджетні кошти \ минулі роки.

В свою чергу, з метою забезпечення безпечного руху через підземииі 
ш шохіднии перехід на вул. Зої Гайдай, КП «Ш ляхово-експлуатаційн 
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд н 
Оболонського району» м. Києва вжито протиаварійні заходи.
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Денис Суховий 
Людмила Кравець 366 63 39


