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м.п.

1.

Розглянули проект кРеконструкцiя трамвайноТ лiнii по вул. Щмитрiвськiй у
Шевченкiвському районi м. Кисва> та пропозицiI ,Щепартаменту транспортноТ
iнфраотруктури;

Вирiшили:

1.1. Проект <Реконструкцiя трамвайноТ лiнiТ по вул. Щмитрiвськiй у
Шевченкiвсъкому районi м. Киева>> (замовник КП <<Киiвпастранс),
20|'7 р.) потребуе кориryваннrI у вiдповiдностi до чинних ШН та ЩСТУ та
принципiв сталоi MicbKoT мобiльностi;

L.2. Розглянуги можJIивiсть BpaxyBaHIuI при кориryваннi

1.3.

проекту
<<Реконструкцiя трамвайноi лiнii по вул. Щмитрiвськiй у Шевченкiвсъкому
районi м. Кисва> пропозицii Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури
щодо влаштуваннrI однiеI смуги сумiшlеного руху трамваiв та
автотранспорту в кожен бiк;
кориryваннi проскту
Розглянуги можJIивiсть BpaxyBaнtu{
кРеконструкцiя трамвайноi лiнiТ по вул. Щмитрiвсъкiй у Шевченкiвському
районi м. Киева) пропозицii Щепартаменту транспортноi iнфраструктури
щодо влаштування паркуваJIьних (кишень) з обох cTopiH вулицi вiд
вул.В'ячеслава Чорновола до булинку J\b21; вiд булинку J\b21 до
парноТ сторони вулицi. Врахувати
вул. Булъварно-КулрявськоТ
кишень
паркувiulьних
розширенrшми борлюру з розмiщенням на
роздiлен[ul
них елементiв озелененшI (дерев);
Розглянуги мо}OIивiстъ BpilxyBaHIuI при кориryваннi проекту
<<Реконструкчiя трамвайноТ лiнiТ по вул. Щмитрiвськiй у Шевченкiвському
районi м. Кисвa>) пропозицii Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури
щодо влаштуванIuI посадкових майданчикiв зупинок маршруrного
транспорту висотою не менше 20 см з пандусами на розширеншIх бордюру
мiж паркувitльними (кишенями);
Розглянуги можJIивiсть врахування при кориryваннi проекту
<<Реконструкцiя трамвайноi лiнii по вул. Щмитрiвсъкiй у Шевченкiвському
районi м. Киева>> пропозицiТ Департаменту транспортноI iнфраструктури
щодо влаштування пiшохiдних TpoTyapiB з обох cTopiH вулицi шириною Не
менше 2,25 м;
Розглянри можJIивiсть врахуваншI при кориryваннi проскТУ
<<Реконструкцiя трамвайноi лiнiТ по вул. .Щмитрiвськiй у Шевченкiвському
районi м. Кисва> пропозицiТ Департаменту транспортноi iнфраструктури
щодо влаштуваннrI одностороннiх велосипедних дорiжок з обох cTopiH
вулицi шириною 1,5 м та технiчного тротуару з боку паркувiulьних
(кишень) шириною не менше 0,5 м;
Розглянуги можJIивiсть BpaxyBaHIuI при кориryваннi про€кТУ
<<Реконструкцiя трамвайноТ лiнii по вул. Щмитрiвськiй у ШевченкiвськоМУ
районi м. Киева> пропозицii Департаменту транспортноТ iнфраструктури
щодо влаштуваннrI на вул. Бульварно-Кулрявськiй мiж вул. Щмитрiвськiй Та
вул. просп. Перемоги однiеi смуги руху в кожен бiк;

при

з
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1.5.

1.6.
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при кориryваннi проекту
по
вул.
кРеконструкцiя трамвайноТ лiнii
Щмитрiвськiй у Шевченкiвському
районi м. Киевa> пропозицiI,Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури
щодо перенесеннrI зупинки трамваiв (<вул. Булъварно-Кудрявська) на
вул. Бульварно-Кулрявсъку мiж вул. Щмитрiвською та просп. Перемоги з
облашryванням посадкових IuIатформ висотою не менше 20 см;
Розглянуги можJIивiсть Bp€lxyBaн}ul при кориryваннi проскту
кРеконструкцiя трамвайноТ лiнii по вул. Дмитрiвсъкiй у Шевченкiвському
районi м. Киева) пропозицii,Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури
щодо влаштування пiшохiдного троцару, озелененIuI та двосторонньоi
велосипедноi дорiжки на вул. Бульварно-Кудрявсъкiй бiля булинку Jtlbl по

1.8. Розглянути можJIивiстъ BptlxyBaHIuI

1.9.

вул. Щмитрiвськiй.

Вidповid альнi : КП <КиiЪпастранс)
TepMiH: пiоля BHeceHшI змiн до прогнозу бюджету MicTa Кисва 2022 р.

2. Розглянули пропозицii,,Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури щодо

проекту <<Реконструкчiя вулицi Глибочицькоi у Шевченкiвському району MicTa

Кисва>>;

Вирiшили:

2.|.
2.2.

2.З.

2.4.

Проект <<Реконструкчiя вулицi ГлибочицъкоТ у Шевченкiвському району
MicTa Кисва> (замовник КП <КиiЪпастранс)), 201-7 р.) потребус
кориryваннJI у вiдповiдностi до чинних ШН та ЩСТУ та принципiв сталоТ
мiськоi мобiльностi;
Розглянуги можJIивiсть врzlхування при кориryваннi проскту
<<Реконструкцiя вулицi ГлибочицькоТ у Шевченкiвському району MicTa
Кисва> пропозицiТ Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури щодо
перенесенIuI трамвайних колiй до бортiв вулицi вiд вул. ТатарсъкоТ до
вул. Сiчових Стрiльцiв з улаштуванIuIм ik на сумiщеному полотнi;
Розглянуги можJIивiсть BpilxyBaHHrI при кориryваннi проекту
<<Реконструкцiя вулицi Глибочицькоi у Шевченкiвському району MicTa
Киева>> пропозицiТ ,Щепартаменту транспортноi iнфраструктури щодо
перенесення трамвайних колiй на парну сторону вулицi вiд вул. Верхнiй Вал
до Глибочицького проТзду з улаштуванням вiдокремленого полотна;
Розглянри можJIивiсть врtlхування при кориryваннi проекtу
<<Реконструкчiя вулицi ГлибочицькоТ у Шевченкiвському району MicTa
Киева>> пропозицiI .Щепартаменту транспортноI iнфраструктури ЩоДо
влаштуванIuI вiд вул. Нижнiй Ваlr до Глибочицького проiЗду двох сIчryг рУхУ
в напрямку вул. Нижнiй Вагl та однiеi смуги руху в бiк ГлибочицькоГо
проiзду;

2.5. Розглянуги можJIивiстъ BpaxyBaHIuI при кориryваннi

проскту
Шевченкiвсъкому
району MicTa
у
Киева> пропозицii ,Щепартаменту транспортноi iнфраструктури щодо
влаштуваннrI зони повздовжнього паркування на непарнiй cTopoHi вулицi,
<<Реконструкцiя вулицi ГлибочицькоТ

KpiM мiсць, де це суперечить ПравиJIам дорожнього руху;

2.6. Розглянуги можJIивiсть врахуваншI при кориryваннi проскту
<<Реконструкцiя вулицi Глибочицъкоi у Шевченкiвському району MicTa
Киевa> пропозицiТ Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури щодо

2.7.

2.8.

2.9.

влаштування двосторонньоТ велосипедноi дорiжки на парнiй cTopoHi вулицi
вiдповiдно до вимог Д{БН В.2.З-5:20L8 (пункт 5.3.8);
Розглянути можJIивiсть Bpil(yBaHIuI при кориryваннi про€кту
<<Реконструкцiя вулицi Глибочицькоi у Шевченкiвсъкому району MicTa
Киева>> пропозицii Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури щодо
кориryвання мiсць розташуванIuI зупинок маршрутного транспорту з
ypaxyBaHIuIM просктноi схеми органiзацii дорожнього руху. Розглянути
можJIивiсть сумiщеннrl зупинок нерейкового транспорту на парнiй cTopoHi
вулицi iз посадковими майданчиками трамвайнI,D( зупинок;
Розглянуги можJIивiсть врахуваншI при кориryваннi проскту
<<Реконструкцiя вулицi ГлибочицькоТ у Шевченкiвському району MicTa
Кисва>> пропозицii ,Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури щодо
влаштуванrul пiдвищених посадкових платформ висотою 20-25 см на
зупинках марIттрутного транспорry;
Розглянути можJIивiсть BpaxyBaнrul при кориryваннi проскту
<<Реконструкчiя вулицi Глибочицькоi у Шевченкiвсъкому району MicTa
Кисва>> пропозицiТ ,Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури щодо
посднаншI з просктом капiтапьного ремонту або реконструкцii вулицъ
Верхнiй Вал та Нижнiй Вап iз перенесеннrIм трамвайних колiй на
вул. Верхнiй Вал з улаштуванням пiшохiдноi зони з можJIивiстю проiЪду
трамваiв.

idповiDальнi : КП кКиiвпастранс)
TepMiH: пiсля внесенIIя змiн до прогнозу бюджету MicTa Кисва 2022 р.

В

3. Надати до КП <<Киiвпастранс), КК кКиiвавтодор), КП <L{eHTp органiзацii
дорожнього руху), КП <Киiвтранспарксервiс) та КП IrItrУ Шевченкiвського

району презентацiйнi матерiапи щодо пропозицiй Департаменту транспортноi
iнфраструктури по проектам <Феконструкцiя трамвайноi лiнii по
вул. ,Щмитрiвськiй у Шевченкiвському районi м. Кисва> та <<Реконструкцiя
вулицi ГлибочицъкоТ у ШевченкiвсъкоIчtу району MicTa Киева>>.
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