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Народному депутатові України
Ю. ЛЕВЧЕНКУ
Про транспортне сполучення
житлових будинків на вулиці
Академіка Туполєва
Шановний Юрію Володимировичу!
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) на Ваш депутатський запит від 14.03.2019 № К-3185/3200/Зап,
який надійшов з листом Голови Верховної Ради України Парубія А. В. від
15.03.2019 № 11/10-648, щодо блокування транспортного сполучення житлових
будинків на вулиці Академіка Туполєва повідомляє.
Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 23.06.2004 № 1138 на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор»
виконуються роботи на об’єкті «Реконструкція вулиці Академіка Туполєва»
(далі – Об’єкт).
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 06.03.2018 № 353 затверджено робочий
проект «Реконструкція вул. Академіка Туполєва».
На сьогодні тривають роботи із заміни інженерних мереж, дощової
каналізації, влаштування нової основи з щебенево-піщаної суміші та
конструктивних шарів з асфальтобетонного покриття (нижні шари) ділянки на
вулиці Академіка Туполєва від вул. Естонської до вул. Ігоря Турчина.
Згідно із законодавством перед початком виконання робіт у встановленому
порядку розробляються та погоджуються схеми розміщення технічних засобів
регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, світлофорні об’єкти тощо).
Режим роботи, кількість та місця розташування визначено схемою організації
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дорожнього руху на тимчасове або постійне положення, розробленою
генеральною проектною організацією з урахуванням діючих норм, стандартів і
правил, погодженою та затвердженою управлінням превентивної діяльності
Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Крім того, дотримуючись погодженої схеми організації дорожнього руху
на період проведення будівельних робіт, генеральна підрядна будівельна
організація забезпечує безперешкодний проїзд транспорту осіб, що мешкають
на вул. Академіка Туполєва, та обслуговуючого транспорту.
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 09.01.2019 № 30 «Про деякі
питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
2018–2010 роки у 2019 році» орієнтовна дата завершення робіт на Об’єкті –
грудень 2020 року.
Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей,
пов’язаних з виконанням ремонтних робіт на Об’єкті.
З повагою
Виконувач обов’язків голови

Микола ПОВОРОЗНИК

Іван Шпильовий
Людмила Кравець 202 63 48
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