
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора Департаменту 
транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної

ПРОТОКОЛ № <1 $
наради щодо об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури міста Києва, 
які планується реалізувати кінцевим бенефіціаром -  КП «Центр організації 

дорожнього руху» в межах спільного з Європейським інвестиційним банком 
(ЄІБ) Проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України»

09.03.2021 м.Київ, вул. Леонтовича,6

Присутні:
Баришполь Ю.В. -  Департамент транспортної інфраструктури;
Гузема В.А. -  КК «Київавтодор»;
Ганганов Є.О. -  КП "Центр організації дорожнього руху";
Лімонов А.Є. -  КП "Центр організації дорожнього руху".

Слухали:

1.Інформацію заступника керівника ГВП КП «Центр організації 
дорожнього руху» Ганганова Є.О. щодо об’єктів дорожньо-транспортної 
інфраструктури міста, які в межах реалізації Проекту заплановано включити до 
ідентифікаційної картки Пакету №1, Пакету №2 та Пакету №3, а саме:

Пакет №1: вул.Васильківська; пл.Перемоги; перехрестя
вул.Привокзальної та вул.Сімферопольської.

Пакет №2: вул.Вадима Гетьмана (від просп.Перемоги до
вул.Борщагівської); вул.Січових Стрільців (ділянка від пл.Львівської до 
вул.Глибочицької); перехрестя Велика Кільцева дорога -  вул. Газопровідна; 
транспортна розв'язка Наддніпрянське шосе -  Південний міст -  вул. Саперно- 
Слобідська; транспортна розв’язка просп. Перемоги -  просп. Академіка 
Палладіна -  Кільцева дорога.

Пакет №3: просп. Лобановського (від вул. Демїївської до вул. Кайсарова); 
просп. Володимира Маяковського (від вул. Каштанової до вул.Теодора 
Драйзера); вул. Братиславська (від просп. Лісового до вул. Миропільської).
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2. Інформацію першого заступника генерального директора КК 
«Київавтодор» - Гуземи В.А. щодо необхідності внесення змін до назви об'єкту 
вул. Братиславська (від просп. Лісового до вул. Миропільської), що входить до 
Пакету №3 у зв’язку з плануванням робіт в межах реалізації Проекту на 
перехресті вул.Братиславської та просп.Лісового.

Після обговорення вирішили:
1. Погодити об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури міста, які 

планується реалізувати кінцевим бенефіціаром -  КП «Центр організації 
дорожнього руху» в межах спільного з Європейським інвестиційним банком 
(ЄІБ) Проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», а 
саме:

Пакет №1: вул.Васильківська; пл.Перемоги; перехрестя
вул.Привокзальної та вул.Сімферопольської.

Пакет №2: вул.Вадима Гетьмана (від просп.Перемоги до
вул.Борщагівської); вул.Січових Стрільців (ділянка від пл.Львівської до 
вул.Глибочицької); перехрестя Велика Кільцева дорога -  вул. Газопровідна; 
транспортна розв'язка Наддніпрянське шосе -  Південний міст -  вул. Саперно- 
Слобідська; транспортна розв’язка просп. Перемоги -  просп. Академіка 
Палладіна -  Кільцева дорога.

Пакет №3: просп. Лобановського (від вул. Деміївської до вул. Кайсарова); 
просп. Володимира Маяковського (від вул. Каштанової до вул.Теодора 
Драйзера); вул. Братиславська (від вул. А.Малишка до вул.Братиславської, 7Б).

2. КП «Центр організації дорожнього руху» продовжити роботу з 
підготовки ідентифікаційних карток вищезазначених об’єктів у пункті 1 цього 
протоколу з метою подальшого їх погодження з ГУПП Міністерства 
інфраструктури України та ЄІБ.

3. КК «Київавтодор» сприяти КП «Центр організації дорожнього руху» в 
реалізації зазначених у пункті 1 цього протоколу об’єктів в межах спільного з 
Європейським інвестиційним банком Проекту «Підвищення безпеки 
автомобільних доріг в містах України».


