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ПГОТОКОЛ№
виїзної наради щодо вирішення спірних питань щодо процесу будівництва об’єкту 

«Реконструкція зупинкової станції лінії швидкісного трамваю під транспортний комплекс з 
пунктами масової посадки громадського призначення з надземним гаражем-паркінгом від 
вул. Старовокзальної до Великої кільцевої дороги -  станція «Кільцева дорога» (ТРК «April

city») на вул. Зодчих-44

м. Київ 23.12.2020

Головував: Суховий Д. І.
Присутні представники:

КК «Київавтодор» -  Павловський О. П., Лиштва М. О.;
КП «ШЕУ Святошинського району» -  Канєвський С. Г., Пилипенко М. П.;
КП «Київблагоустрій» -  Мерзенюк А. В.;
Дирекція по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної 
інфраструктури КП «Київпастранс» -  Малащинський Л. Г., Олійник С. Я., 
Представник підрядної будівельної організації -  Маєвський А. В.

Обговорили: необхідність коригування технічних умов на об'єкт, звільнення 
вулиць від встановлених в результатаі будівництва тимчасових конструкцій 
(паркану), необхідності зимового утримання прилеглої території 

Виступили:
Суховий Д. І. наголосив, що капітальний ремонт штольні перерізом 1500 мм 

під Кільцевою дорогою необхідно виконувати в комплексі з будівництвом об’єкту. 
Крім того, необхідно звільнити проїжджу частину та тротуари від встановлених 
тимчасових конструкцій. Крім того, необхідно уточнити в проекті геометричні 
параметри проїжджої частини, тротуарів та радіуси поворотів, оскільки на сьогодні 
рух значно ускладнено.

Маєвський А. В. зауважив, що об’єкт будівництва знаходиться в межах 
червоних ліній, геометричні параметри вулиць відповідно до розробленого 
генерального плану відповідають чинним будівельним нормам та знаходяться у 
визначених межах земельних ділянок а тимчасові конструкції встановлені 
відповідно до погодженої Національною поліцією України схеми організації 
дорожнього руху.



Павловсысий О. П. повідомив, що схема організації дорожнього руху не 
дає права без погодження з балансоутримувачем виконувати роботи в межах 
червоних ліній.

Пилипенко М. П. підтвердив, що зайняття проїжджої частини виконано без 
погодження з боку КП «ТІШУ Святошинського району». Крім того повідомив, що 
існуючі межі проїжджої частини та тротуарів не відповідають наявній на 
підприємстві документації, а візуальний огляд прилеглої до станції 
території показав, що за рахунок забудови було фактично зменшено ширину 
проїжджої частини.

Канєвський С. Г. наголосив, що для безперешкодного проходу 
снігоприбиральної та посипальної техніки для забезпечення зимового утримання 
необхідно перемістити паркан на 1 метр в бік будівельного майданчику.

На зауваження Маєвський А. В. повідомив, що в такому випадку 
наражатимуться на небезпеку транспорті засоби, що проїжджають поряд із 
забудовою, оскільки є вірогідність падіння сторонніх елементів.

За результатами обговорення вирішили:

1. КП «Київпастранс» надати розрахунки та проектні рішення підсилення 
колектору дощової каналізації Д=1300мм та Д=1500мм.

Відповідальні: Левченко Д. В.
Термін: 16.01.2021

2. КП «ТІШУ Святошинського району» надати всю наявну документацію 
(паспорти, документи з вказаними межами обслуговування тощо) на проїжджу 
частину і тротуари, прилеглі до об’єкту будівництва.

Відповідальні: Канєвський С. Г.
Термін: 16.01.2021

3. КП «Київпастранс» привести проектну документацію (генеральний план 
забудови, межі елементів будівель, доріг, тротуарів та споруд) у відповідність до 
наданої КП «ТІШУ Святошинського району» документації та чинних будівельних 
норм. Після врахування вказаних пропозицій інформувати Департамент 
транспортної інфраструктури.

Відповідальні: Левченко Д. В.
Термін: після внесення змін до проектної документації.

4. КП «Київпастранс» спільно з КП «ШЕУ Святошинського району» 
демонтувати огородження, які встановлено на проїжджій частині і тротуарах, 
прилеглих до об’єкту будівництва без відповідного погодження.

Відповідальні: Левченко Д. В., Канєвський С. Г.
Термін: 16.01.2021




