ЗАТВЕРДЖУЮ
,,Щиректор !епартаменту транспортноi

iнфраструктури виконавчого органу

Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоI MicbKoi
iнiстрацii)
Руслан КАНДИБОР

ПРОТОКОЛ НАР

ль

{{

дiльницi Сирецько-ПечерськоТ лiнii вiд станцii <Сирець)> на
ЖИТлОВиЙ масив Виноградар з електродепо у Подiльському районi I черга
будiвництва

СТОСОВнО бУдiвництва

17 сiчня 2022 року

ПРИСУТНI:
ЩИРеКтор

м. Киiв

КП <Киiвський
головний iнженер КП <<КиiЪський

ДТI Руслан Кандибор,

BiKTop Брагiнський,

BiKTop Вигiвський, директор

начаJIьник

ШМ КП

метрополiтен>>
метрополiтен>>

<КиiЪський метрополiтен>> Олег CMipHoB,
<КиiЪський метрополiтен> Олексiй MycieHKo,

головниЙ iнженер lШМ КП
заступник начальника вiддiлу ВБ ДБМ КП <<КиiЪський . метрополiтен>>
Ярослав IТIзgць,, заступник генерального директора АТ <<КиiЪметробул>
Юрiй Кочегаров, нач€шьник ТЗ-4 АТ <КиiЪметробур Олександр Лозенко,
ГОЛОВНИЙ MexaHiK АТ <<Киiвметробудп Михайло Юркiвсъкий, заступник
генерального директора ПрАТ <Метробур Свгенiй Шатайкiн, директор
ТОВ <КиiЪметропроект)) €вген IТТаповал, директор ТОВ (РБК Спецбудмонтаж)
BiKTop Самко, директор ТОВ (БЕК-16> Олег Приймачук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про хiд будiвництва дiльницi Сирецько-Печерськоi лiнii вiд станцii <Сирець>
на ЖиТЛовиЙ масив Виноградар з електродепо у Подiльському районi (I черга
будiвництва) (далi - Об'ект) та стан виконання робiт.

СЛУХАЛИ: директора ДБМ КП

<КиiЪський метрополiтеri>> Олега CMipHoBa про
стан виконання доручень протоколу наради вiд 05.01 .2022 NЬ 4.
Представникiв субпiдрядних органiзацiй, якi доповiли про хiд виконання робiт
Згiдно УкJIадених договорiв з АТ кКиiЪметробудо та питання, якi виникають по ходу

робiт.

ВЦМIТИЛИ:

АТ

<<Киiвметробудо не надано
булiвельних робiт з булiвництва дiльницi
<Сирець>> на житловий масив Виногр адар
(I черга будiвництва) з введенням його

деталiзованого графiку завершення
Сирецько-Печерськоi лiнii вiд станцii
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погоджениЙ з субпiдрядними органiзацiями та Замовником, з урахуванням
першочерговостi робiт та прив'язкою до к€шендарних днiв.
Ат <киiъметробул> не надано перелiку субпiдрядних органiзацiй, з
з€}значенням видiв виконуваних робiт та мiсцем виконання.
АТ ККиiвметробудп необхiдно закiнчити проведення звiрки наданоi
ПРОеКТНОi ДОКУментацii та повiдомити про результати КП <Киiвський

метрополiтен>.

АТ

<КиТвметробуд>> необхiдно TepMiHoBo укласти договори з субпiдрядними

органiзацiями на виконання будiвельних робiт по Об'екту.
На НаРаДаХ необхiдна тiльки особиста присутнiсть першого керiвництва
пiдрядноi та субпiдрядних органiзацiй.

ВиРиШИЛИz

1. Провести 01 .02.2022 о 10:00 в .Щепартаментi транспортноi iнфраструктури
Виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) нараду за участi КП <КиiЪський метрополiтен>>, АТ <Киiвметробуд>>,

СУбпiдрядних органiзацiй, власникiв iнженерних мереж для обговорення питання
перекладання на перетинi проспекту Прав ди та вулицi Межовоi .

2. Генеральному директору АТ

ik

<<Киiвметробул>>:

2.1 . Надати затверджений деталiзов аний

графiк завершення булiвельних робiт
ПО Об'скту з веденням його в експлуатацiю до 23 грудня 2022, погоджений з
СУбпiдряДнимИ органiзацiями та Замовником, з урахуванням першочерговостi
РОбiт та прив'язкою до к€tлендарних днiв (зазначити початок та закiнчення робiт).
TepMiH: до 20.0|.2022
2.2.Надати перелiк субпiдрядних органiзацiй, з зазначенням видiв виконуваних

РОбiТ, мiсцем виконання та перелiк субпiдрядних органiзацiй, якi будуть
ВИКОНУВаТи перекладання iнженерних мереж на перетинi проспекту Правди та
вулицi Межовоi .
TepMiH: до 20.01 .2022

2.З.Надати Деталiзований графiк, з зазначенням фiнансування та TepMiHiB
ПОсТаВки комплектуючих для ремонту та монтажу тунелепрохiдницького
механiзованого комплексу <НеrrепkпесhD> для виконання робiт з будiвництва лiвого
перегiнного тунелю.
TepMiH: до 20.01 .2022

2.4.Укласти необхiднi договори на поставку матерiалiв та комплектуючих, якi
НеОбХiДНi для ремонту тунелепрохiдницького механiзованого комплексу

<НеrrепkпесhD та повiдомити Замовника.
TepMiH: до 20.01 .2022
2.5. Щоденно
надавати

до

8:30

на

електронну

D.Khymenets@metro.kyiv.ua звiт за попереднiй день про

адресу
виконання робiт по

