
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

______________ ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Н А К А З
М - 0 5 -  АЮДГі №  2

Про створення постійно діючої робочої групи «Київська майстерня міста» з 
питань обговорення та напрацювання матеріалів з проектування та оптимізації 
об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 19 листопада 2018 року № 2089, з метою створення 
комфортного та безпечного міського середовища

НАКАЗУЮ:

1. Утворити постійно діючу робочу групу «Київська майстерня міста» з 
питань обговорення та напрацювання матеріалів з проектування та оптимізації 
об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва та затвердити її персональний 
склад, що додається.

2. Постійно діючій робочій групі, утвореній відповідно до пункту 1 цього 
наказу:

2.1. Опрацьовувати та надавати пропозицій замовнику/проектанту на стадії 
проектування об’єктів вулично-дорожньої мережі.

2.2. Напрацьовувати робочі матеріали (ескізні проекти, схеми та проекти 
організації дорожнього руху) щодо вирішення недоліків існуючої транспортної 
інфраструктури та поліпшення організації дорожнього руху.

2.3. Напрацьовувати рекомендації щодо проектних рішень, пов’язаних з 
використанням та оптимізацією вуличного простору відповідно до чинних 
державних будівельних норм.

2.4. Здійснювати збір первинної інформації, шляхом натуральних 
досліджень або спостережень, проводити її аналіз.

2.5.Залучати структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), підприємства, установи



організації та представників громадськості (за їх згодою) до спільної роботи та
комплексної реалізації напрацьованих матеріалів.

2.6. Організувати співпрацю з профільними вищими навчальними 
закладами.

2.7. За результатами роботи направляти відповідні пропозиції мені на 
розгляд.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Валентин ОСИПОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
постійно діючої робочої групи «Київська майстерня міста» з питань обговорення 

та напрацювання матеріалів з проектування та оптимізації об’єктів вулично-
дорожньої мережі міста Києва

РОМАНЕНКО Андрій 
Степанович

заступник директора Департаменту 
начальник управління координації й 
розвитку дорожнього господарства та 
інфраструктури Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), голова постійно 
діючої робочої групи

ХАН Юлія Миколаївна

КЛИМЕНКО Станіслав 
Валерійович

завідувач сектору організації веломережі 
управління координації й розвитку 
дорожнього господарства та інфраструктури 
Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
заступник голови постійної робочої групи

головний спеціаліст сектору організації 
веломережі управління координації й 
розвитку дорожнього господарства та 
інфраструктури Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), секретар постійно 
діючої робочої групи



БОРИСОВА Алла 
Олександрівна

начальних технічного відділу комунального 
підприємства по ремонту і утриманню мостів 
і шляхів м. Києва «Київатошляхміст» (за 
згодою)

БУРКО Олена Валеріївна заступник начальника з питань допоміжної
інфраструктури служби утримання рухомого 
складу та транспортної інфраструктури
комунального підприємства «Київпастранс» 
(за згодою)

БОЙКО Сергій Петрович головний інженер комунального
підприємства «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них 
Дніпровського району м. Києва» (за згодою)

БОРОДАВКО Ніна Леонідівна начальник відділу моніторингу та
опрацювання проектів розвитку інженерно- 
транспортної інфраструктури міста
Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної
адміністрації)(за згодою)

БОНДАРУК Олена Валеріївна головний фахівець відділу фінансово-
економічної безпеки комунального 
підприємства «Київтранспарксервіс» (за 
згодою)

ВУЗІВСЬКА Олена Вікторівна начальник виробничо-технічного відділу
комунального підприємства «Шляхово- 
експлуатаційне управління по ремонту та 
утриманню автомобільних шляхів та споруд 
на них Голосіївського району м. Києва» (за 
згодою)
начальник комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них Дарницького району 
м. Києва» (за згодою)

ВОЛОШИН Анатолій 
Опанасович

ГОРБЕНКО Артем 
Михайлович

заступник начальника управління
капітальних вкладень київського
комунального об’єднання зеленого 
будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» (за згодою)



ГРИЦЮК Олена Віталіївна

ДОРДУКА Євгеній 
Володимирович

ЄРМАКОВ Володимир 
Миколайович

КІРПА Юрій Миколайович

КОСТЕНКО Тимур Вікторович

КОНОНЕНКО Євген 
Сергійович

КУШНІР Леонід Михайлович

ЛІМОНОВ Євген Григорович

провідний архітектор проектно-технічного 
відділу київського комунального об’єднання 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» (за згодою)

заступник начальника комунального 
підприємства «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них 
Святошинського району м. Києва» (за 
згодою)

головний інженер комунального
підприємства «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них
Подільського району м. Києва» (за згодою)

провідний інженер виробничо-технічно 
відділу управління капітального будівниць 
комунальної корпорації «Київавтодор» 
згодою)

го 
в а
(за

виконувач обов’язків начальника служби 
організації руху комунального підприємства 
«Київпастранс» (за згодою)

начальник виробничо-технічного відділу 
комунального підприємства «Шляхово- 
експлуатаційне управління по ремонту та 
утриманню автомобільних шляхів та споруд 
на них Печерського району м. Києва» (за 
згодою)

начальник відділу проектування об’єктів 
інфраструктури комунального підприємства 
«Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва» (за згодою)

служб 
«Цент]

організації дорожнього руху м. Києва» 
згодою)

начальник проектно-аналітичної
комунального підприємства

•и
Р

(за



ЛИПІВСЬКА Світлана заступник директора Департаменту-
Олексіївна начальник управління ландшафтної

архітектури Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (за згодою)

ЛИСТОПАДСЬКИЙ 
Володимир Іванович

МАЦЮК Костянтин 
Євгенович

головний інженер комунального
підприємства «Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них
Шевченківського району м. Києва» (за 
згодою)

головний інженер комунального
підприємства «Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них 
Солом’янського району м. Києва» (за згодою)

МЕНТУС Вячеслав головний спеціаліст з безпеки та організації
Михайлович дорожнього руху відділу по утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них 
комунальної корпорації «Київавтодор» (за 
згодою)

ОЛІЙНИК Сергій Ярославович заступник начальника з питань планування та
контролю проектів Дирекції по будівництву 
та утриманню об’єктів транспорту та 
допоміжної інфраструктури комунального 
підприємства «Київпастранс» (за згодою)

ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ Валентин 
Володимирович

РУЖИЦЬКИЙ Олег Борисович

ТАРАСЕНКО Юрій 
Миколайович

головний інженер комунального
підприємства «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них 
Деснянського району м. Києва» (за згодою)

заступник начальника виробничого відділу 
будівництва об’єктів інфраструктури 
комунального підприємства «Дирекція 
будівництва шляхово-транспортних споруд 
м. Києва» (за згодою)

головний спеціаліст відділу проектування 
управління капітального будівництва,



комунальної корпорації «Київавтодор» 
згодою)

за

ТОЛОЧЕНКО Віталій 
Едуардович

ХАРЦИЗ Сергій 
Володимирович

ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

ЯРОШЕВСЬКИЙ Валерій 
Вікторович

енергетик комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них Святошинського району 
м. Києва» (за згодою)

начальник дільниці утримання комунального 
підприємства «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них
Оболонського району м. Києва» (за згодою)

начальник комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційне управління до 
ремонту та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них Подільського району 
м. Києва» (за згодою)

головний інженер комунального
підприємства «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них 
«Магістраль» (за згодою)

Директор Валентин ОСИПОВ




