
ЗАТВЕРД}КУIО
Заступник директора ЩепартаI\4енту
транспортноi iнфраструктури
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT
ради (IfuiBcbtcoT Micbtcoi державноi

Аrдрiй РоМАнЕ,нко

2|.04.202| м. Киiв

Протоко.rr J5,{

нарадИ з питаЕЬ виконаннЯ робiт по об'екту <<Капiтальний ремонт (ремонтно-
реставрацiйнi роботи) автопроiздiв мосry Метро через р. !нiпро>

Присутпi: Андрiй Романенко, Алевтина Майданюк, Тетяна Щербань, Юрiй
Баришполь, IОрiй Кравчук, Олександр Федоренко, Володимир Гузема, Jlюдмила
Слинько, Тетяна Загорулько, Ярослав Ваньчук, Святослав Дiд""*о

Обговорили:

проблемнi питання пiдготовки до реалiзацii робiт по об'екту <<капiтальний
реyотт (ремонтно-реставрацiйнi роботи) автопроiздiв rо"rу М"rро через
р, Щнiпро>, з урахувацЕям Наказу MiHicTepcTBa культури i туризму УкрЙи
вiд 07.11.2008 Ng i28510/16-0s, MicT-MeTpo йu" crury" пам'яткиЪрхiтекryри та
мiстобудування, науки i технiки, мiсцевого значення, охоронний номер 52972Кв,
а також вiдноситься до об'ектiв культурноi спадщини Печерського району Micra
ýl"ua Закону УкраiЪи <Про охорону культlрноi..ruдщ"rrЪu ,u ДЬн А.2.2-14-
2016 <Склад та змiст науково-проектноi документацii на реставрацiю пам'яток
архiтектури та мiстобулування>

Вирirrrили:

1, Itомуrrальнiй корпорацiТ <Киiвавтодор) зверЕутися до .Щепартаменту охорони
культурноТ спадщини виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) щодо .rо"од*ення остаточноi назви об'екту, а
саме: <Реставрацiя з пристосуваIIням автопроiздiв мосту Метро через р. Щнiпро>.Вiдповiда.пыri: Олександр Федореrrко
TepMiH: 27.04,2021.
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2. Комунальнiй корпорацii <Киiвавтодор> пiдгоryвати та надати до
,,Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу КиiЪськоi
Micbkoi ради (киiъськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii) матерiали для внесення
змiн до розпорядженIIя виконавчого органу КиiЪськоТ MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 26.06.2009 Jф 740 <Про капiтальний ремонт
автопроiЪдiв мосту Метро через р. Щнiпро> в частинi змiни назви
Вiдповiдалыli: Олександр Федоренко
TepMiH: З0.04.2021.

З. Управлiннто координацii й розвитку дорожнього господарства та
iнфраструктури та Iоридичному управлiнню .Щепартшrенту транспортноi
iнфраструктури викоIIавчого органу Киiъськоi Micbkoi ради (киiъськоi Micbkoi
державноi адмiтliстрацii) пiдготувати та направити на погодження до
структурних пiдроздiлiв виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiсrрацii) проект розпорядження про внесення змiн до
розпорядження виконавчого оргацу Киiъськоi Micbkoi ради (киiъськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 26.06.2009 Ns 740 <Про капiтальний ремонт
автопроiъдiв мосту Метро через р. Щнiпро> в частинi змiни назви, а саме:
<Реставрацiя з tIристосуванням автопроiЪдiв мосту Метро через р. ffrriпро>.
ВiдповiдалыIi: Андрiй PoMarreнKo, Тетяпа tЩербапь
TepMiH: 05.05,2021.

4. Комунальнiй корпорацii <Киiвавтодор> та управлiнню з фiнансово-
економiчних питаItь f]епартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii)
пiдготувати пропозицii для внесення змiн до Програми економiчного та
соцiальпого розвитку на 2021-2О2З роки в частинi перерозподiлу видаткiв для
виконаI{ня ремонтних робiт мосry Метро через р. .Щнiпро з урахуванням внесення
змiн у назву об'екту.
Вiлповiдалыri: ОлексаrIдр Федореrrко, I}iталiй осьмак
TepMiH: З1.05.2021.

5. IОридичпому управлiннIо Щепартаменту транспортноi iнфрасrруктури
виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиiЪськоi мiськоi державноi
адмiriiстраrlii) повторно винести на засiдання постiйноi koMicii Киiъськоi Micbkoi
ради з питаЕь транспорту, зв'язку та реклами проект рiшення Киiъськоi Micbkoi
ради <Про затвердження угоди rrpo пiдготовку кредитЕого фiнансування
комунальноi корпорацii <Киiвавтодор> в дiточiй редакцii, а саме: <Реставрацiя з
пристосуванЕям автопроiздiв мосту Метро через р. Щнiпро>.
Вiдповiдалыri: Тетяrtа tЩербань
TepMiH:05.05.2021.



б. Itомунальнiй корпорацii <КиТвавтодор)), при пiдготовцi технiчного завдання
FIа коригування проекту, врахувати матерiа"ши завтердженого в установJIенному
ПОряДкУ Проекту кКапiтального ремонту автопроiЪдiв мосту Метро через
Р. Щнiпро)), матерiали останнього обстехtення та врахувати вимоги Закону
Украiни <Про охорону культурноТ спадщини)).
Riдтlовiда"гt btli : O;reKca IIд р ФедореtI ко
TepMiTT: З0.06.2021 (при yMoBi виход(), вiдtlоtзiдlttого розrIорядхtення виконавчого
органУ КиТвсЬкоТ мiСькоi РадИ (ItиТвсЬкоТ мiСъкоТ дер}каВноТ адМiнiстрацiт)).


