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ПРИСУТНI:

{иректор ДТI Руслан Кандибор, перший заступник

директора
/{TI IBaH Шгlильовий, наLIаJIьник управлiння стратегiчного планування ЩТI
Ва;lентиtl Кульбако, tIаLIальник КП кКиТвсьrtий метро[олiтен> BiKTop
Брагiнсьttий, головний iHTceHep КП <КиIвський метрополiтен> BiKTop
Виl,iвсt,кий, директор ДБIИ Kll <КиТвсьtсий метрополiтен> Олег CMipHoB,
го,ltоtзний iH>IceHep ДБiVI КП кКиТвський метрополiтен> Олексiй N4ycieHlto,
:]аlстуIIrIик начальIIика вi2ддillу I]Б ДБI\4 КП <КиiвсьItий метрополiтен>
Ярос;rав LIIвець, генераJlьний диреIrтор Аl' <КиТвметробуд> Аrrдрiй Пронiн,
заступник r,енераJIь[lого /Iирекl,ора АТ' кКиТвметробул> Юрiй Кочегаров,
r{zlllальник 'ГЗ-4 А'Г <<ItиТвме,гробул> ОлеIссандр Лозенtсо, генеральний
директор ПрАТ <N4е,гробул> Олеrtсандр VIетелиця, директор ТОВ

<I(иТвметропроеItт) CBt,eH Шапова.lt, головний iHTteHep ТОВ
<I(иТвметропроеItт> Сергiй Середенко, наLIальник виробництва ТОВ кБЕК-16>
ОлексаIлдр Новосельцев, директор ТОВ <<PБК Спецбудмонтаж)) BiKTop Сомко,
директор ТОВ <СпецтермомоI]таж Енерго> Аr-rдрiй Онопрiенко.

СJIУХАJIИ:

геttераJIьноI,о /1иректора A'I' кКиiвметробул> Андрiя Пронiна та
диреI(тора lI,БN{ KI] <КиТвський метропоJliтен>> Олега CMipHoBa про стан щодо
виконання /tоручеFIь IIро,гокоJIу наради вiд 29. |2.2021 JYg179.
Субlri2lря2дrri оргатriзаlliТ, ltKi /lогtовiли гlро хiд1 виконання робiт згiдно з
укJIадеIIих договорiв з A'I' <Киiвметробул>.

ВIЩМI'ГИЛИ:

АТ

<КиТвметробул> не надаFIо погодженого деталiзованого Графiку
Завершення робiт з булiвництва дiльницi Сирецько-Печерськоi лiнii вiд станцii
кСирець>) FIa тситловий масив Виноградар з електродегlо у Подiльському

2

районi (I черга булiвничтва) (далi - Об'скт), з зазначенням першочерговостi
робiт та зазначенням дати початку та закiг1.1ення робiт, а також введення в
експлуатацiю до 2З.|2.2022.
АТ <КиТвметробуд)) заключило з субпiдрядними органiзацiями договори
на виконання будiвельних робiт лише на 5О/о вiд загального об'ему.

ВИРИШИJ|И:
ру ДТ' к Киiвм етрOбу/.t) Андрilо Пронiну ;
1. I{адати затвердже]Iий де,галiзоIзаttий графiк завершеrlня будiвельних
робir, по Об'скту з i]еllеllllям йоt,о в еI(сплуатацiю до 2З грудня 2022,
погоll>ttений з субпiлряl]ними органiзацiями та Замовником, з урахуванням
перlllоLlерговостi робiт та tlрив'язl(о}о до калеIIдарних днiв (зазначити початок
I'ell cpa,rl

ь но lt{у

/lиp9l(,I

0

,га заtсittчення

робiт).
TepMiH: до

05

.0\2022

2. На кожну нараду IIадавати iнформацiю щодо ходу ремонту та монтажу
тунеJIепрохiдницького механiзованого комплексу <HerrenknechD згiдно
затвер/1)IiеFIого

АТ

r,рафiку виконання робiт по монтажу
гIоLILIтку rrрохiд1lIицьких робiт

<<ItиТвмстробу.lt>

'ГГIМI( <<tIеrrепkпесlrt 5-402}з)) та
TepMiH: з 05.0 |.2022
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