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Головуючий:
рахмаryллiн щ.с. - виконуючий обов'язки директора !епартаменту транспортнот
iнфраструктури виконавчого органу КиiЪсъкоi' мiсъкоТ радй (КиiЪськоi' MicbKoT
державн оТ 4дмiн iстрац ii).

Присутнi:
Галайчук I.B. - депуТат КиiЪсъкоi мiсъкоi ради;
Кiрпа Ю.М. - КК кКиiЪавтодор);
Мусурiвський Б.Д. - КК кКиiвавтодор);
Ющенко А.М. - Управлiння патрулъноi полiцiТ в м. Киевi;
Пурiк М.В. - ТОВ KCIHK ПЛЮС>;
Бондаренко Е.В. - ТОВ кТ-Проект);
Iвченко Е.Н. - ТОВ кТеремки-2>>;
Романенко А.с. -.Щепартамент транспортноI iнфраструктури виконавчого органу
КиТвсьКоi MicbKoT рали (КиiЪськоТ MicbKoT державноI адмiнiстрацii);
КлименкО с.в. ЩепарТамент транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу
КиiЪсьКоТ MicbKoT р4дИ (КиiвсЬкоI MicbKoi деРжавноi адмiнiсфацii);
НагорниЙ т.в. Щепартамент транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
КиiЪсьКоТ MicbKoT р4дИ (КиiЪсЪкоi мiсЪкоi державноТ адмiнiфацii).
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розглянули робочу документацiю проекту капiтального ремонту дiлянки дороги
T-l0-27 КиiЪсъке пiвкiлъце вiд вулицi BaTyTiHa до Одеськоi площi в KoHTeKcTi
влаштування велосипедноТ iнфраструктури.

Вирiшили:

1. Врахувати у проектi капiтzшьного ремонту дiлянки дороги T-l0-27 КиТвське
пiвкiльце вiд вулицi BaryTiHa до Одеськот площi дrо.rоронню велосипедну
дорiжку на вул. Лятошинського зi сторони забудови, вiддiлену вiд проiЪноТ
частини.

Вidповidшьнi: ТоВ (CIHK ПЛЮС).
Терлаiн : 26.05 .202l року.

2. Врахувати У просктi капiт€lльного ремонту дiлянки дороги т-|0-27 КиiЪське
пiвкiлъце вiд вулицi BaryTiHa до Одеськот площi влаштування на
вул. Лятошинського зони повздовжнього паркування за рахунок тротуару зi
сторони КiльцевоI дороги. Врахувати збереження двостороннъого руху
транспорту по вул. Лятошинсъкого.

Вidповidшtьнi: ТоВ KCIHK ПЛЮС).
TepMiH : 26.05.2021 року.

3. РозГлянутИ можлиВiсть урахування у проектi капiтЕlльного ремонту дiлянки
дорогИ T,I0-27 КиiЪське пiвкiльце вiд вулицi BaryTiHa до ОдеськоТ площi
ВЛаШТУВаННЯ ЗУПинковоТ кишенi на КiльцевiЙ дорозi бiля торговелъного центру
кТеремки-2>.

Вidповidшtьнi: ТоВ KCIHK ПЛЮС).
Терлаiн : 26.05.202 1 року.
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