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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

>9.01.2005 л-о 42
м.Київ

Про проведення реконструкції 
Поштової площі у 
Подільському районі

Відповідно до законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про 
основи містобудування", "Про планування і забудову територій", з метою 
поліпшення умов руху транспорту, ліквідації заторів та підвищення безпеки 
руху пішоходів на Поштовій площі у Подільському районі:

1. Здійснити протягом 2005-2007 років реконструкцію Поштової площі у 
Подільському районі з будівництвом транспортного тунелю та з’їзду з 
Володимирського узвозу на Набережне шосе.

2. Замовником проектування і виконавцем робіт із реконструкції 
Поштової площі визначити комунальне підприємство "Дирекція будівництва 
шляхово-транспортних споруд м.Києва" комунальної корпорації "Київавтодор" 
(далі КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва").

3. КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва":
3.1. Одержати-у Головному управлінні містобудування, архітектури та 

дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) і Головному управлінні культури, мистецтв та 
охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) -відповідно архітектурно- 
планувальне завдання та умови на проектування.

3.2. Спільно-з ПП"Макдональдс Юкрейн ЛТД" розробите пропозиції щодо 
можливості подальшого використання приміщення ресторану швидкого 
харчування на Поштовій площі.

3.3. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку
проектно-кошторисної документації на реконструкцію ^Поштової площі в 
2005 р. • ' '

3.4. Вирішити в установленому порядку право користування земельною 
ділянкою.

3.5. На тендерній основі визначити генеральну проектну та генеральну 
підрядну організації.



3.6. Одержати дозволи центрального органу у сфері охорони культурно 
спадщини - Міністерства культури і мистецтв України, Головного управління 
• -—этури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 
погодження Інституту археології Національної академії наук України на 
~ сведения будівельних робіт.

3.7. У складі проекту розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в 
•••■. Києві схему організації дорожнього руху транспорту на період виконання

ч робіт.
3.8. До початку робіт одержати ордер в Головному управлінні контролю 

з ■ благоустроєм та зовнішнім дизайном виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).

3.9. Одержати в управлінні держархбудконтролю виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної- адміністрації) дозвіл на 
проведення будівельних робіт в •установленому, порядку після виконання вимог 
підпунктів 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 цього розпорядження.

4. Головному управлінню транспорту, зв’язку та інформатизації 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) у 
встановленому порядку подати до Головного управління економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, визначених в л.Г 
цього розпорядження до проекту Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Києва на 2005 рік та наступні роки.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови Київської міської державної адміністрації згідно з. розподілом 
обов'язків.

L

О.Омельченко

і


