
il \'\

оБлАстI

УКРАВТОДОР

АвтомоБlлъних дорIг у киiвськIй
вl,л. Народlого ополчення. l l-A, м.Кltiв, Oзб80,

http :/lkiеч.ukгачtоdоr. gov.ua, rtод е,:дрпоу 26345736
e-mail:Ki"noua@uK,.n.lT.!0]]iilirl"fr;f.iLЖ:rЖ"Ч;'Y.

/f,olt.l9 ltg рЁе/.lуцэ нам " \

Головi
Гiрсъкоi сiльсъкоi ради

.Щмитрiву Р.Щ.

08324, Борuспiлькuй р-н, с. Гора,
вул, Itенmральна, 5

ЗаСryпник начальника J=-t-
з експлуатацiйного утримаННЯ s_-rb rO.A. Слободян

На Ваш лист вiд 26.03 .2019 J\ъ 670_02 -2о-т9 повiдомляемо, що С.rryжбою
аВТОМОбiЛЬНИХ ДОРiГ У КИiВСъкiй__областi в рамках укладеного договору зпiдрядною органiзацiею _ тоВ (ГноМ), останнiй доруlено виконати роботищодо забезпечення належного стану зупинок громадського транспорту наавтомобiльнiй дорозi м-03 КиiЪ-Харкiв-Щовжансъкий, в тому числiзупинкових комплексiв <<Чубинське) та <Гора>, про якi йдеться у-Вашомузверненнi, а також ремонт |ромадських ryалетiв.

виконання робiт з прибирання смуги вiдводу дороги та зупинок
ГРОМаДСЬКОГО ТРаНСПОРТУ ВiД СМiТТЯ ЗДiйснюеться пiдрrд""по, в обсягах та зперiодичнiстю, вiдповiдно до фiнансування, яке видiляеться у цьому роцi nuпоточний дрiбний ремонТ та експЛуатацiйне утримання автомобiльниi дорiгзагщIьного користуваннrI державного значення в Киiвськiй областi.

Оduнець К.В.
Коляdа Ю.М.
249-88-20
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ГIРСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПIЛЬСЬКОГО РДЙОНУ

киiвськоi оБлАстI
0SЗ2Ц КиЪська область, Бориспiльський район, с, Гора вул. Щентральна, 5, тел.(04595) З-65-22
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На вiд р.
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Начальнику служби
автомобiльних дорiг
у Киiвськiй областi
Р.Р. Козаку
03680, м. КиiЪ,
вул. Наролного ополчення, 11А

головi Киiвськоi
обласноi державноi адмiнiстрацiТ
Чернишову О.М.
01196, м. КиiЪ-l9б, площа Лесi Украiнкш, 1

Гiрська сiльська рада повiдомляе Вам, що на територiI сiльсъкоi ради
знаходяться два iупинкових комплекси: <Чубинське) та <<Гора), поруч з
автодорогою Киiв - XapKiB -,Щовжанський (|4-ий км. автомагiстралi Киiв-
Бориспiль).

Обидва зупиновi комплекси потребують нагzLльного капiтального

ремонту.
Спуск до пiдземного переходу в зупинковому комплексi <<Гора>>

необладнаний пандусом, що суперечить новим державним булiвельним
нормам (ШН <<Будинки i споруди. Iнклюзивнiсть будiвель i
споруд> набраrrи чинностi 1 квiтня 2019 року).Вiдсутнiсть пандусiв на
зупинках ускладнюють пересуваннrI для людей на вiзках, людей з

дитячими вiзочками, лiтнiх людей та взаг€Lлi ycix маломобiлъних груп
населення.

Громадськi туЕLлети, якi розташованi поруч з зупинковими
комплексами перебувають в аварiйному cTaнi та потребують капiтального

ремонту.
Гiрською сiльською радою на зверненнrI вiд 26.03.2019 року М б70-

02-20-|9 було отримано вiдповiдь Nч 06сl|443вiд 17.04.20|9 року, про те,

що Службою автомобiльних дорiг у КиiЪськiй областi в рамках укJIаденого
договору з пiдрядною органiзацiею - ТОВ <<Гном>>, доруIено виконати

роботи щодо забезпечення наJIежного стану зупинок |ромадського
транспорту на автомобiльнiй дорозi М-03 Киiв-Харкiв-,Щовжанський, в



тому числi зупинкових комплексiв <Чубинсъке) та <Гора>, а ТаКОЖ РеМОНТ
громадських TyElJIeTiв.

Станом на 25 листопада поточного року жодних ремонтних робiт
проведено не було.

,Щодатково зазначаемо, що за булiвлею зупинкового комплекСУ <ГОРа>

знаходиться технологiчний заiзд, який активно використовують
працiвники рiзноманiтних служб TaKci, якi влаштовують постiйнi стоянки

транспоРту та системаТично розкидають смiтгя, тим самим погiрrrгуrочи

caHiTapHo - епiдемiологiчний стан територii. В зв'язку з виЩеВикJIаДеНИМ,

просимо встановити шлагбауми, якi
смiттезвалищ бiля комплексу.

запобiгатимуть утворенню

Також просимо Вас вжити Bcix необхiдних заходiв по провеДенНЮ

капiта-гtъного ремонry обох зупинкових комплексiв та прилеглих до них
громадських туалетiв, встановленню пандусiв, шлабаумiв та наведеннrI

чистоти бiля компл9ксiв, адж9 бориспiльська автомагiстр€lль е кориДОРОМ

до повiтряних fЪрiт столицi Украiни мiжнародного аеропорту

кБориспiль)) та е вiзитiвкою нашоi краlЪи.

Заздалегiдь вдячнi за розумiння та спiвпрацю.

.Що листа додаються:
1. копiя листа вiд Гiрськоi сiльськоi ради на iм'я в.о. начilIьника СrryЖбИ

автомобiльних дорiг у КиiЪськiй областi В.Р.Козака вiд 26.0З.20t9 РОКУ
Ns 670-02-20-|9;

2. копiя листа вiд Служби автомобiльних дорiг у КиiЪськiй областi
Гiрськiй сiльськiй ралi вiл l7 .04.20t9 року J\b 06 cl|443;

3. копiя листа вiд Гiрськоi сiльськоi ради на iм'я в.о. начilIьника СлУЖбИ

автомобiльних дорiг у Киiвськiй областi В.Р.Козаку вiд 19.08.20l9 роКУ
Ns 1956-02-1,9-1_9;

4. фотоматерiали на 7 (сьома) аркушах.

З повагою,
сiльський голова Р.М.,Щмитрiв

виконавець
О. Щ. Карпенко
(04595) з
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ГIРСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
Бориспiльського району

киiвськоi областi
08324, КиiЪська область, Бориспiльський район, с. Гора вул. Щентральна, 5

Тел.(04595)3-65-22

|5.04.2020Nэ t?f -OJ -d-О,/9
Начальнику служби
автомобiльних дорiг
у Киiвськiй областi
Р.В. Ничiку

. 03б80, м. Киiв,
,-вул. Народного ополчення, 11А

Гiрська
знаходятъся
автодорогою
Бориспiль).

Т.в.о. голови Киiвськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii
В.Г. Володiну
01196,
м. КиiЪ-l9б, площа Лесi Украihкиr 1

Головi
Бориспiльськоi районноi

. державноi адмiнiстрацii
киiъськоi областi
B.I. Строкрню

0ВЗЬО, rffБориспiль
вул. КиiЪський шлях,74

сiльська рада повiдомляе Вам, що на територii сiльськоi ради
два зупинкових комплекси: <Чубинське> та <<Гора), поруtI з
Киiв - XapKiB - ,Щовжансъкий (14-ий км. автомагiстралi Киiв-

Обидва зупиновi комплекси потребують нагЕшIьного капiтального
ремонту.

громадськi туалети, якi розташованi пор1.,r з зупинковими комплексами
перебуваютъ в аварiйному cTaHi та потребуютъ капiтального ремонту.

ГiрсБкою сiлъською радою на зверненIUI вiд 26.03 .2019 року Jф 670-02-
20-19 було отримано вiдповiдь Ns 0бс/1443вiд |7.04.2OI9 року, про' те, що
сlryжбою автомобiльних дорiг у Киiъсъкiй областi в purnu* укладеного
договору з пiдрядною органiзацiею тов <<гном>>, доруtено виконати
роботи щодо забезпеченнrI належного стану зупинок |ромадського
транспорту на автомобiльнiй дорозi м-03 Киiв-Харкiв-,.Щовжанський, в тому
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рiзноманiтних служб TaKci, якi. впашт*у,т :::тiйнi 
стоя:::Jрi:,::ж,1

сисТеМаТичнорозкиДаюТЬсМlття'тиМсаМиМпогiршryючисанlТарно
епiдемiологiчний стан територii. в зв,язку з вищевт1llr"*, просимо

встановити -оч.бчу*", "*i 
запобiгатимуть утворенню смiтгезваltищ бiля

комппексу.
Також просимо Вас вжити Bcix необхiдних заходiв по проведенню

капiтального ремонту обох зупинкових комплексiв та прилеглих до них

громадсъких TyaJIeTiB, встановленню шлагбаумiв та наведення чистоти бiля

комплексiв, адже _фртtсrriпьсъка.автомагiстраJlъ 
е коридором до повiтряних

BopiT столицi Украiни - мiжнародного аеропорту <<Бориспiлъ>> та с вiзитiвкою

нашоi краiни.

Заздалетiдъ вдячнi за розумiння та спiвпрацю,

,Що листа додчlються:
1. копiя лиата вiд гiрськоi сiльськоi ради на iм,я в,о, начаJIьника сrryжби

чurо*обiпr"Й лорiц у КиiЪськiй областi В,Р,Козака вiд 26,03,2019 року

' Ng 670,02,20-1,9;
2.ксiпiялиставiдСлУжбиавтомобiльнихдорiгУКиiвсъкiйобластiГiрськiй

сiльськiйрадiвiл17.04.2019рокУNs06сl]-443;
з. коцiя лйста вiд гiрськоi сiльсъкоi ради на iм,я в,о, начальника служби

u"rо*ооiпr"Й лорi, у КиТвськiй оЪластi В,Р,КозакУ вiд 19,08,2019 року

Ns 1956-02,L9,|9; ", ;| gý ý

4. копiя листа вiд гiрськоi сiльськdi рuлпГru iм,я в,о, начаJIьника служби

автомобiлurп"" дорiг у Киiвськiй областi В.Р.КозакУ вiд 25,t 1,2019 року

Ns 2915-02-|9-t9;
5. фотоматерiали на 3 (трьох) аркушах,

числi зупинкових комппексiв <Чубинське>> та <Гора>, а також ремонт

громадських TyaJIeTiB.

станом на t5 квiтня поточного року жодних ремонтних робiт проведено

не було.
Ё]очr*о"о зазнаЧаемо, що за будiвлеЮ зупинкового комплексу <<Гора>>

,оттiртrrхт{т'

.{:

З повагою
сiльський гол Р.М. Щмитрiв

Виконавеrs
О. Щ. Карпенко
(04595) /' 0|, и ur
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