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Калинівською селищною радою Фастівського району Київської області 
розглянуто Ваш запит на отримання публічної інформації від 12.11.2021 № 0149 
щодо оголошеного управлінням економічного розвитку, житлово-комунального 
господарства, капітального будівництва та інфраструктури Калинівської 
селищної ради тендеру на розробку проектно-кошторисної документації та 
проходження експертизи на будівництво транспортного тунелю під 
залізничними коліями з підходами в межах ст.Васильків 1 смт Калинівка від 
27.10.2021.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Необхідність будівництва транспортного тунелю під залізничними коліями з 

підходами в межах станції Васильків 1 в смт Калинівка Фастівського району 
Київської області (далі - транспортний тунель) обумовлена болючою проблемою 
Калинівської селищної територіальної громади - заторами та чергами на 
залізничному переїзді в смт Калинівка (залізнична станція Васильків-1).

Будівництво вищезазначеного транспортного тунелю значно вплине на 
безпеку дорожнього руху для всіх його учасників та зменшить час пересування 
транспортних засобів біля залізничного переїзду, зокрема, спецавтотранспорту.

Також хочемо зазначити, що виконання будівельних робіт з нового 
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного 
переоснащення повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, 
будівельних норм, стандартів і правил та відповідно до розробленої та 
затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації.
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Будівництво — це не тільки зведення об’єктів, але й проведення організаційних, 
проектних, вишукувальних, будівельних, монтажних та інших супутніх робіт.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
(далі - Закону) проектування та будівництво об’єктів здійснюється власниками 
або користувачами земельних ділянок у такому порядку:

отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
розроблення проектної документації та проведення у випадках, 

передбачених статтею 31 Закону, її експертизи;
затвердження проектної документації;
виконання підготовчих та будівельних робіт;
проведення контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом 

об’єктів (крім об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 
об’єктів з незначними наслідками (СС1)) та здійснення їх технічної 
інвентаризації (крім об’єктів, перелік яких визначається центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування^ та реалізує державну політику у 
сфері будівництва, архітектури, містобудування);

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
реєстрація права власності на об’єкт містобудування.
Тож, враховуючи вищевикладене та те, що станом на сьогодні по об’єкту; 

«Будівництво транспортного тунелю під залізничними коліями з підходами в 
межах ст. Васильків 1 смт. Калинівка Фастівського р-ну Київської області» ще 
не розроблена проектно-кошторисна документація та не проведено її експертизу, 
зазначати кошторисну вартість будівцйЦтва та терміни його завершення не є 
можливим. / \ Д /
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