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Заступник директора Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого оргаrry КиiвсъкоТ

мiськоI ради (КиiвсъкоI мiсъкоТ державноТ

Лндрiй РОМАШНКО
202t року

Протокол Jtlb tD ,

наради постiйно дiючоТ робочоi групи <<КиТвсъка майстерIUI MicTa>> з питанъ

обговороння та напрацюванIuI матерiалiв з проектуванIш та оптимiзацiт об'ектiв
вулшIно-дорожньоТ мережi MicTa Киева

09-00 год. 30.06.2021
вул. Леонтовича, 6, 2 поверх (конференц-запа)

Головуючий:
Клименко С.В. - завiдуючий сектору органiзацiТ веломережi ЩепартаментУ
транспортноi iнфраструктури виконавчого органу КиiЪськоТ мiсъкоi ради (КиТвсъкоТ

мiськоI держаВноi адМiнiстрацii), засryпник голови постiйно дiючоi робочоi групи

кКиiЪська майстерця MicTa>>.

Присутнi:
нагорний Т.в. - Щепартамент транспортноi iнфраструктури виконавчого органу

Киiвсъкоi мiськоi рали (КиiЪськоТ MicbKoT державноI адмiнiстрац10, сеКРеТаР

постlйно дlючоТ робочоТ групи <<Киiвська майстерIuI MicTа>>;

Тацiй м.п. Щепартамент транспортноi iнфраструктури виконавчогО органУ

КиiЪсъкоi мiськоi раши (КиiвськоI MicbKoT державноI адмiнiстРаЦiТ) ;

Торба я.р. _ кП (ШЕУ по ремонту та утриманню автомобiлъних шляхiв та спорУД на

них Солом'янського району м. Киева>>;

Лiмонов е.Г. - КП <Щентр органiзацii дорожнього руху);
Лiмонов А.С. - КП KI]eHTp органiзацii дорожнього рухр;
Герасименко О.О. _ ЮI <Центр органiзацii дорожнього рухр'
Гаран I.Г. - КП кЩентр органiзацiТ дорожнього рухр;
IОщенко д.М. - Управлiння патрулъноi полiцii в м. Кисвi;
Костенко Т.В. - КП <<КиТвпастранс);

Бурко О.В. - КП <Киiвпастранс));
Олiйник А. - КП <Киiвтранспарксервiс>.
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1. РозгляНулИ проектНу схемУ органiзацii дорожнього руху на Печерськiй площi,

вул. олексаIцра Копиленка та пров. евгена Гушала з урахуваншIм впровадження

в елосипедноТ iнфраструктури ;

Вирiшили:

1.1. Вршсувати у cxeMi органiзацii дорожнього руху на Печерсъкiй площi,

вул. олександра Копиленка та пров. евгена Гучаlrа влаштуванtul

рекомендованих велосипеднлж коридорiв;
|.2. bp*y"ur" у cxeMi органiзацiТ дорожнього руху на Печерськiй гшощi,

вул. олексаrцра Копишенка та пров. евгена Гуцала влаштуванIu{ зон

повздовжнъого паркування, позначених розмiткою 1.33 (згiдно з дсту
2587:202L);

1.3. ВрасуватИ У cxeMi органiЗацiТ дорожнього руху на Печерськiй гшощi,

вул. олександра Копиленка та пров. евгена Гучала влашryваннrI
велосипедноi смуги на вул. олексанДра Копиilенка вiд вул. Генерала

Алмазова до ПечерськоТ гlлlощi;
|.4. ВраrуватИ У cxeMi органiЗацiТ дорожнього руху на Печерськiй площi,

вул. олександра Копипенка та пров. евгена Гучапа влаштуваннrI нttземних

пiшохiднIiD( переходiв на перехрестi пров. евгена Гуuала та ПечерськоТ

площi бiля булинку }Гg3 по пров. евгена Гуца-ша;

1.5. Врахувати у cxeMi органiзацiI дорожнього руху на Печерськiй гшощi,

вул. олександра Копиленка та пров. евгена Гучапа позначенIuI дозволених
MaHeBpiB розмiткою 1.16.1 (згiдно з дстУ 2587:202|) на порехрестi

вул. СергiЯ ГусовсЬкого, вул. НемирОвича-,Щанченка та пров. евгена Гуuала.

Вidповidалънi: КП <<Щентр органiзацiТ дорожнього руху)
TepMiH: ,Що розглlяду

2. Розглянули просктну схему органiзацiТ дорожнъого руху на вул. Симона Петлюри;

Вирiшили:

2.|. Вршrувати у cxeMi органiзацiТ дорожнього руху на вул. Симона Петлюри

влаштУванIUI смугИ рухУ маршрУtних транспортних засобiв на парнiй

cTopoHi вулицi вiд бульв. Тараса Шевченка до вул. Саксаганського;
2.2. Вржувати у cxeMi органiзацii дорожнього pylry на вул. Симона Петлюри

влаштуванIUI смуги руху маршруrних транспортних засобiв на парнiй

cTopoHi вулицi вiд вул. Саксаганського до вул. ЖилянсъкоТ, позначеноi

розмiткою 1.1 та 1.1 1 (згiдно з ДСТУ 2587:202I);
2.з. Ьр*у"ати у cxeMi органiзацiТ дорожнього руху на вул. Симона Петлюри

позначеннrI пiшохiдного переходу мiж булинкаМи }lb3 i J\b10 ЯК ТаКОГО, ЩО С

перспеКтивниМ для обЛаштування свiтлофорного об' екту.

Вidповidальнi: КП <Щентр органiзацii дорожнього руху)
TepwtiH: Що розглялу
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3. Розглянули проектну схему органiзацiТ дорожнього руху на вУЛ. ПаРКОвО-

С ирець кiй . з ур ахув aHIuIM впр ов адження в елосипедн оi iнфр астрУкТУРИ ;

Вирiшллли:

3.1. Вршrувати У cxeMi органiзацii дорожнього руху на вул. Парково-Сирецькiй
влаштуваннrI велосипедних сIчryг з обох cTopiH вулицi;

3.2. Врахувати у cxeMi органiзацii дорожнього руху на вул. Парково-СирецъкiЙ
влаштуванrul двох смуг руху в бiк вул. РизькоТ та однiеi сплуги рУхУ В бiК

вул. ТабiрноТ.

Вidповidальнi: КП <Щентр органiзацiТ дорожнього руху)
TepлtiH., Що розгJuIду

4. Розгляrтули проектну схему органiзацii дорожнього pyj(y на ВУЛ. РИзьКiЙ З

урахув aHtuIM впр о вадженн,I в ел о сипедноТ iнфраструктур и ;

Вирiшили:

4.L Врахувати у cxeMi органiзацii дорожнього руху на вул. РизькiЙ влашТУВання

двоХ смуГ рухУ в кожеН бiк та велосиПедних смуг з обох cTopiH вулицi вiд

вул. Олени Телiги до будинку Nч 15;

4.2. Врш<увати у cxeMi органiзацiТдорожнього руху на вул. Ризькiй влаштуваннЯ

рекомендованих велосипедних корилорiв вiд булинкУ Nq 15 ДО

вул. Парково-Сирецькоi з обох cTopiH вулицi;

4.з. Враrувати у cxeMi органiзацii дорожнього руху на вул. Ризькiй демонтtDк

табличок (зелена стрiлкa>) на перехрестi з вул. Олени Телiги;

4.4. Вршсувати у cxeMi органiзацiТдорожнього руху на вул. Ризъкiй влаштуваннrI

трьох смуг руху в кожен бiк та велосипеднlD( смуг з обох cTopiH вулицi вiд

вул. Парково_Сирецькоi до вул. Максима Берлiнського;

4.5. Враrувати у cxeMi органiзацii дорожнъого руху на вул. РизькiЙ ВлашТУВаннЯ

двох смуг руху в кожен бiк та велосипедних смуг з обох cTopiH вУлицi ВiД

вул. Максима Берлiнського до вул. Вавiлових;

4.6. РозглянутИ можJIиВiсть вкJIючення вул. Ризъкоi до адресного перелiку

об'ектiв поточного (середнього) ремонту на 2022 р. з розширенIUIМ до 15 М

мiж будинком Ng 15 до вул. Парково-Сирецькою.

Вidповidальнi: КП кЩентр органiзацiТ дорожнъого руху)
Термiн:.Що розглялу



5. Розглянули проектну схему органiзацiТ дорожнього руху на вул. Щорогожицькiй з

ypaxyBaн}ulм впровадженIш велосипедноi iнфраструктури;

Вирiшили:

Врахувати у cxeMi органiзацiТ дорожнього руху на вул. Щорогожицькiй влаштування

двох смуг руху в кожен бiк та велосипедних смуг з обох cTopiH вулицi.

Вidповidальнi: КП <L{eHTp органiзацiТ дорожнього руху)
Терлliн., Що розгJIяду

б. Розглянули про€ктну схему органiзацii дорожнього руху на вул. Катерини Бiлокур
з урахуванням впровадження велосипедноi iнфраструктури;

Вирiшили:

Врахувати у cxeMi органiзацii дорожнього руху на вул. Катерини Бiлокур
влаштУваннr{ обмеженIUI максимальноi швидкостi 30 км/год, позначеного дорожнiми
знаками З .29 (згiдно з ЩСТУ 4 100 :2014) та розмiткою 1 .3 1 (ЗГiДНО З ЩСТУ 2587 :2021').

В i dпо в id ал ьн i : Щепартамент транспортноi iнфр аструктури

TepMiH., Що розгJuIду
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Тимофiй НАГОРНИЙ




